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“Hamas'ý iktidara getiren
seçim sonuçlarýný beðenmiyorsunuz. Biz daima
seçimlerin tehlikelerine
dikkat çektik. Bazen istenmeyen sonuçlar getiriyorlar.
Bu nedenle seçim sistemini
Suudi Arabistan'da uygulamýyoruz."
Suudi Arabistan Dýþiþleri
Bakaný Prens Suud elFaysal'ýn Washington Post
gazetsine verdiði
demeçten.
“Eleman ve malzeme
sorunumuz var. Ýþimiz
giderek daha zorlaþýyor
çünkü her geçen gün daha
çok Iraklý uzun ve ayrýntýlý
çalýþma yapmamýz gereken
korkunç bir biçimde
öldürülüyor.”
Doktor Faik Ameen, Irak
Saðlýk Bakanlýðýnýn Adli Týp
bölümünün baþý.

“Onlarý ölü veya diri getirin
gibi sözlerim biraz sert
kaçtý. Sözlerim yanlýþ
yorumlandý. Artýk daha
dikkatli konuþma konusunda bazý dersler aldým.”
ABD Baþkaný
George W. Bush
"Irak'taki zorluklarýn en
büyük nedeni karþýtlarýmýzýn
bizi yenme kararlýlýklarý
oldu; bunu baþtan görmeliydik"
Ýngiltere Baþbakaný
Tony Blair
“Bunu söylemek gerekmiyor
ama, gözlemlediðimiz
savaþlar, iþgaller, insanlar
bu gerçeklere sýrtlarýný
dönemezler. Geçmiþ hakkýnda doðruyu söylemeye
baþlarsak belki bugün
hakkýnda da doðrularý
söylemeye baþlarýz.”
Film yönetmeni Ken Loach.
Filmi Cannes Film
Festivali’nin büyük ödülü
Altýn Palmiye’yi kazandý.

”
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ile yazýþmak için
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Eðitim-S
Sen laikliðe takýldý
Ülkenin en önemli en kitlesel
sendikalarýndan Eðitim-Sen yetkisini MHP'nin etkin olduðu Türk
Eðitim-Sen'e kaptýrdý.
Eðitim-Sen Genel Baþkaný
Alaattin Dinçer bunun sorumlusu olarak AKP'nin eðitimdeki
gerici kadrolaþmasý olduðunu
söylüyor. Sendika olarak ta
önlerindeki süreçte laik ve ilerici
eðitimin takipçisi olacaklarýný
belirtiyor.
Eðitim-Sen son birkaç yýldýr 150
bini bulan üye sayýsýný 120 binlere düþürdü. Ayný aralýkta Türk
Eðitim-Sen 5 bin yeni üyeyle 140
bine ulaþtý. Ýslamcý Eðitim-Bir
Sen ise 40 binden 70 bine yükseldi.
Sayýsý neredeyse 800 bini bulan
eðitim emekçilerini
düþündüðümüzde üç sendikanýn
toplam üye sayýsý çalýþanlarýn
yarýsý bile etmiyor.
Eðitim-Sen liderliði topu
AKP'ye atarak hiçbir sendikaya
üye olmayan dörtyüzelli bin
üyeye sýrtýný dönüyor.
Bir sendikanýn normalde hedefi
örgütsüz kesimleri üye yapmaktýr. Bunun için çalýþanlarýn somut
sorunlarýna dönük mücadele vermek gerekir. Kendini laikliðin
eksenine ve soyut demokrasi
taleplerine yaslayan Eðitim-Sen

liderliðinin ise böyle bir þansý
yok.
Eðitimde elbette kadrolaþma
vardýr. Her hükümet döneminde
olur bu. Ama bu olgu mücadelenin ana eksenini kadrolaþmaya
karþý laiklik söylemi yapmaz.
Yaparsa da birkaç yüz kiþinin
katýldýðý laiklik gösterisiyle sýnýrlý
kalýr. Bugün Eðitim-Sen'in

düþtüðü durum budur. Dünün
on binleri seferber eden görkemli
sendikasý Eðitim-Sen bu kafadan
kurtulmalýdýr.
Eðitim Sen'in toplu görüþme
yetkisini Türk Kamu Sen'e baðlý
Türk Eðitim Sen'e kaptýrmýþ
olmasý KESK için de son derece
olumsuz bir koþul oluþturmaktadýr. Türk Kamu Sen'e karþý

KESK nereden, nereye?
Kamu emekçileri 1990larýn
baþýndan yakýn güne kadar
Türkiye iþçi sýnýfýnýn en etkin ve
mücadeleci kesimi oldu. Sendika
sözcüðünün bile yasak olduðu
kamu alanýnda, kamu çalýþanlarý
yürüttükleri mücadele ve
direniþle örgütlenme özgürlüðü
açýsýndan önemli açýlýmlar ve
kazanýmlar yarattýlar.
12 Eylül darbesinin baský ve
yasaklarýndan sýyrýlmaya çalýþan
emekçiler 1987 yýlýnda
KÇP'yi(kamu çalýþanlarý platformu) kurdular. Þubat 1990 yýlýnda
7 sendikanýn bir araya gelmesiyle
KÇP, KÇSP'ye (kamu çalýþanlarý
sendikalarý platformu) dönüþtü.
KÇSP sendikalaþma hakký için 22
Haziran 1991 yýlýnda çalýþma
bakanlýðýnýn önünde 20 bin
kiþiyle gösteri yaptý. Bu gösteri
kamu emekçilerini militanlaþtýran sürecin önünü açtý.
Kamu emekçilerinin 1. Ankara
yürüyüþü dedikleri bu protestonun ardýndan her yerde
sendikalaþma mücadelesi
baþladý.
Kamu emekçileri 21 Aralýk
1992, 3 Temmuz 1993, 28 Mayýs
1994'te on binler halinde kitlesel
militan gösteriler düzenlediler
Ankara'da. Bu süreç ülkede
çalýþan, yoksul, iþsiz ve öðrencilerden oluþan ezilen kesimleri
oluþturanlarýn öncüsü durumuna
getirdi kamu emekçilerini. 9 temmuz 1994'te KÇSP sendikalaþma
mücadelesindeki atýlýmlarýndan
dolayý adýný KÇSKK (kamu
çalýþanlarý sendikalarý konfederasyonlaþma kurulu) olarak
deðiþtirdi. Bu dönemde 350 bin

üyeye ulaþan KÇSKK diðer
sendika konfederasyonlarýyla
birlikte 20 Aralýk 1994'te iþ býrakma eylemine katýldý. Eyleme 1
milyon çalýþan katýldý. Bu
Türkiye sýnýf mücadelesi tarihinin en büyük eylemlerinden
biriydi. Somut talepler, dayanýþma ve birlik bu sürece damgasýný
vurmuþtu.
Bu mücadeleden büyüyerek ve
güçlenerek çýkan kamu emekçileri 17-18 Haziran 1995'te 150 bin
üyesiyle Ankara'yý 2 gün iþgal
ederek güçlerinin zirvesine çýktýlar. Önderliðin kafa karýþýklýðý
ve ürkekliði bu görkemli eylemi
ciddi bir kazanýma dönüþtüremedi. Kamu emekçileri böyle bir
kitleselliði ve coþkuyu bir daha
yakalayamadý. Bu militan
mücadeleci sürecin kazanýmý
olarak kamu emekçileri yasal
sendikalarýna kavuþtular. 8
Aralýk 1995'te KESK (Kamu

Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu) kuruldu.
Militan mücadele sürecinin
ardýndan sendikalarýn þube ve
merkez seçimleri örgütsel çekiþmelerin gölgesi altýnda geçti.
Mücadelenin daha en baþýnda on
binleri harekete geçiren kamu
emekçileri bugün sayýlarý birkaç
yüzü bulmayan sönük sekter
eylem sürecine girdiler. Bunun
birkaç önemli nedeni var.
Birincisi somut hedeflere sahip
olmayan belirsiz talepler etrafýnda örgütlenmeye çalýþmak. Ýkincisi daha önce söylediðimiz gibi
KESK üzerinde etkisi olan siyasi
anlayýþlarýn kýsýrlýðý ve kayýkçý
kavgasý. Bu verimsiz süreci
aþmak için çok geç olmadan
aynen 1990'lý yýllarýn baþýnda
olduðu gibi somut talepler
etrafýnda aþaðýdan yukarýya
mücadeleyi örmek için kollarý
sývamak gerekir.

þimdi KESK'in çoðunluk olduðu
sadece iki iþ kolu vardýr: Çok az
iþçinin çalýþtýðý Kültür Sen ve
belediye iþ kolunda Tüm Bel Sen.
Bugüne kadar KESK toplu
görüþmelerde Eðitim Sen'in yetkili olmasý nedeniyle bir aðýrlýða
sahipti. Artýk bu konumunu
kaybetmektedir.
Gerek KESK, gerekse de Eðitim
Sen bugüne kadar izlenen politikalarýn bir sonucu olarak bu
noktaya düþtüler. Ard arda gelen
yönetimler sendikalarý amacý
belirsiz, hedefi olmayan eylemlere soktular. KESK ve Eðitim
Sen üyeleri sayýsýz kereler yýðýnsal olarak Ankara'ya gittiler ve
her seferinde de ne kazandýklarýný bilmeden, çünkü hiçbir þey
kazanmamýþlardý, geri döndüler.
Bu eylem tarzýnýn sonucu Eðitim
Sen son "büyük" Ankara
yürüyüþüne ancak yüzleri
götürebilmiþ durumda. Yarýn
kimi götürebileceði ise çok belirsiz.
KESK ve Eðitim-Sen'in b u
duruma düþmesine neden olanlar açýk ki her þeyden önce bu
sendikalarýn baþýndaki yönetimler ve bu yönetimlerin baðlý
olduðu siyasi eðilimlerdir. Ancak
muhalefet eden sol çevreler de en
az yönetimler kadar sonuçtan
sorumludurlar. KESK ve ona
baðlý sendikalar sol içi bir
mücadele alaný haline gelerek bu
duruma gelmiþlerdir.
Oysa 1 Mayýs günü Ýstanbul'da
ki gösterinin tartýþmasýz en
büyük korteji Eðitim-Sen kortejiydi. Bütün gruplar ve partiler
bütün üyelerini kendi pankartlarýnýn altýna çaðýrýrken gene de
Eðitim Sen kortejinin bu denli
kalabalýk olmasý bu sendikanýn
tabanýnýn siyasi tercihini göstermektedir.
Þimdi görev KESK'i ve ona
baðlý sendikalarý yenilemektir.
Demokrasi, laiklik gibi konularda
deðil, emekçilerin günlük yaþam
koþullarý için mücadele eden,
toplu görüþmeden toplu görüþmeye harekete geçen deðil, her an
emekçilerin haklarý için ayakta
olan sendikalar yaratmalýyýz.
Laiklik yürüyüþü deðil, Genel
Saðlýk Sigortasýný durdurmak
için yürüyüþ yapan sendikalar
oluþturmalýyýz.
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BAÞYAZI
GSS’yi durdurmalýyýz
AKP hükümetinin yeni liberal politikalarýnýn
en önemli adýmý olan Genel Saðlýk Sigortasý
yasasý yenilgiye uðratýlmalýdýr.
Genel Saðlýk Sigortasý en kýsa tanýmý ile
bundan sonra daha çok sigorta pirimi vereceðimiz ve daha az ve daha kalitesiz hizmet
alacaðýmýz demektir.
Genel Saðlýk Sigortasý saðlýk ocaklarýnýn
kapanmasý demek. Oysa saðlýk ocaklarý milyonlarca emekçinin ulaþabildiði yegane saðlýk
kurumudur.
Genel Saðlýk Sigortasý saðlýk hizmetlerinin
bütünüyle özelleþmesi demek. Saðlýk ocaklarýnýn kapanmasý ile yerine aile hekimliði
gelmekte ve aile hekimliði hem alacaðýmýz
hizmetin gerilemesi hem de saðlýk personeli
arasýnda çirkin bir rekabetin sokulmasý
demek.
AKP’nin bu yeni liberal saldýrýsý
püskürtülebilir. Bugüne kadar yeni löiberal
saldýrýlarda belki büyük baþarýlar kazanýlmadý ama GSS için yapýlan referanduma, çok
kýsa sürede düzenlenmiþ ve yetesiz bir
biçimde halkýn önüne çýkmýþ olmasýna raðmen 3 milyona yakýn insan katýlmýþtýr. Bu
büyük bir sayýdýr.
Katýlýmýn 500 bini Ýzmir’de gerçekleþti.
Çünkü Ýzmir GSS’nin ilk uygulanacaðý kent.
Fransa’da iþçilerin ve öðrencilerin yaptýklarý
dünyanýn her yerinde tekrarlanabilir. Yeterki
yaygýn, emekçileri kapsayýcý ve tüm sendika
ve kitle örgütlerini birleþtirici ve kazanmayý,
yasayý durdurmayý hedefleyen bir kampanya
yapýlsýn.
Kampanya parlamentoya giderek ondan
istekte bulunmamalý. Tam tersine bize ait
olana sahip çýkýp onlarýn oyununu bozmalý.
Biz TBMM deðil, TBMM bize gelmeli.

Afganistan
Afganistan’da ABD,- NATO ve Hamid
Karzai’nin kontrol ettiklerini iddia edbildikleri
tek yer baþkent Kabul’dü. Geçen hafta
Kabul’de ABD askerlerinin kullandýðý bir
kamyonun meydana getirdiði bir
kazadannsonra baþlayan ayaklanma bu iddianýn ne denli boþ olduðunu kanýtladý. Kabul
ABD ve NATO askerlerine dar gelmeye
baþladý.
Afgan halký ABD ve NATO askerlerine duyduðu öfkeyi gösterdi.
ABD son günlerde askeri operasyonlarýný
arttýrdý ve bunun sonucu olarak Helmand
eyaletinde 350 sivil Afgan öldü.
Afgan halký Hamid Karzai rejiminin
çürümüþlüðünü de protesto ediyor. Bugüne
kadar Harzai hükümetine 12 milyar dolar
yardým geldi ama çok az Afganlý bu 12 milyar
dolarýn nimetlerinden yararlanabildi.
Birleþmiþ Milletler’e göre 7 milyon Afgan
sürekli aç. Nüfusun büyük çoðunluðunun ise
içme suyu yok.
Unutmadan eklemek gerekli: Hamid Karzai
rejiminin bütün bu yolsuzluklara raðmen
iþbaþýnda kalmasý ABD ve NATO askerlerine
dayanýayor ve NATO askerleriiçinde Türek
birliði de var.
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Krize sonunda patronlar el koydu. TOBB Kongresinde, birbirlerinin gýrtlaðýný sýkan Aðar, Baykal ve Tayyip Erdoðan elele
tutmak zorunda kaldýlar.

Parlamenter “demokrasi”
Seçimlerden bu yana AKP'nin azýnlýk
hükümeti olduðu anlatýlýyor ve bu
nedenle de her atacaðý adýmda "siz
azýnlýksýnýz" deniyor. En önemli tartýþma ise cumhurbaþkanlýðýnda.
"Azýnlýksýnýz, cumhurbaþkaný seçemezsiniz" deniyor.
Gerçekten de AKP bir azýnlýk partisi.
Toplumun çoðunluðu AKP'li deðil.
Ama AKP azýnlýk partileri içinde en
büyük olaný. Bütün amacý Kürtleri
parlamento dýþýnda tutmak ve olabildiðince koalisyon hükümetlerine
yol açmamak için oluþturulmuþ olan
seçim sistemi bu en büyük azýnlýk partisinin TBMM'de çoðunluk partisi
olmasýna yol açtý. Ne var ki her fýrsatta AKP'ye "siz azýnlýksýnýz" diyen ve
AKP'den daha da küçük olan CHP ise
TBMM'de hiç hak etmediði ölçüde
büyük bir yer aldý ve "ana muhalefet
partisi" oldu.
Parlamenter demokrasi bir dizi
kuraldan oluþuyor. Bu kurallarýn asýl
amacý gerçek muhalefetin parlamentoya yansýmasýný azaltmak ve egemen
sýnýf için istikrarlý parlamentolar oluþturmak. Sistem dünyanýn çeþitli
ülkelerinde farklý kurallara sahip ama
hep ayný amaca hizmet ediyor.
Türkiye'de baraj yüzde 10. Çünkü
amaç, yukarýda da belirtildiði gibi
Kürt partisini TBMM'ye sokmamak ve
koalisyonsuz iktidar oluþturmak. Baraj
Kürt partilerini meclise sokmamak
hedefini oldukça iyi bir biçimde yerine getirdi ama son seçimlere kadar
koalisyon zorunluluðunu ortadan
kaldýramadý. AKP ile birlikte bu
hedefe ulaþýldý. Þimdi asýl olarak iki
partili bir parlamento var ve CHP'de
yüzde 10 baraj sisteminden memnun.
Bugünlerde basýn büyük bir yanýlgý
içinde. Sanýyorlar ki bugün seçim olsa
AKP çoðunluðu baþ aþaðý gidecek.
TBMM'ye 3 ya da 4 parti girecek.
Parlamentoya 3 ya da 4 parti girebilir
AKP bir ölçüde güç kaybedebilir ama
çoðunluðunu koruyacaðý açýk.
CHP baþta olmak üzere, AKP karþýtlarý eðer azýnlýk oyu ile AKP'nin
TBMM'de yaklaþýk üçte iki çoðunluðu
olmasýna karþýysalar dürüst olmalýlar

CHP baþta olmak üzere, AKP
karþýtlarý eðer azýnlýk oyu ile
AKP'nin TBMM'de yaklaþýk üçte
iki çoðunluðu olmasýna
karþýysalar dürüst olmalýlar ve
barajýn kalkmasýný saðlamalýlar.
ve barajýn kalkmasýný saðlamalýlar.
Baraj bütünüyle ortadan kalkarsa, her
oyun parlamentoya yansýmasýný
saðlayan bir sistem benimsenirse o
vakit AKP'yi eleþtirmekte haklý
olurlar. Aksi takdirde AKP'ye siz azýnlýsýnýz diyenler sadece ikiyüzlülük
yapmaktalar.

Bush'da azýnlýk oylarý ile
iktidara geldi

Bir de dünyanýn çeþitli baþka ülkelerine bakalým. Hemen her yerde iktidar
partilerinin seçmenlerin azýnlýðý ile
iktidara geldiklerini görürsünüz.
ABD'de, parlamenter demokrasinin
kalbinde, Bush seçmenlerin azýnlýðýnýn oylarý ile iktidara geldi.
Dünya'daki baþlýca ortaðý Ýngiltere
baþbakaný Blair ayný þekilde seçmenlerin azýnlýðýnýn oylarý ile iktidarda.
Ayný þeyi Fransa'daki ya da
Almanya'daki iktidar partileri için de
söyleyebiliriz.
Aslýnda her ülkede uygulanan seçim
sistemi o ülkenin egemen sýnýfýnýn
ihtiyaçlarý doðrultusunda oluþturuluyor. Çoðunda iki dereceli bir
baþkanlýk seçimi sonucunda seçilen
baþkanlar istikrarý saðlarken, parlamentolarda farklý sistemlerle egemen
sýnýfýn farklý kanatlarýnýn parlamentoya yansýmasý saðlanýyor ama "zararlý" unsurlarýn da parlamento dýþýnda
kalmasý saðlanýyor.

Ýkiyüzlülük

Ýkiyüzlülük sadece Türkiye'!ye ait bir
olgu deðil. Ýran'da Ahmedinejad parlamenter demokrasinin birçok ülkede
uygulanan sistemi ile yapýlan iki dereceli baþkanlýk seçimlerinde rakibi
"serbest pazarcý", "reformist" rakibi
molla Rafsanjani'ye fark atarak

kazandý. Ama Batý'nýn "demokratlarý"
Ahmedinejad'ý kabul etmiyorlar.
Ayný þekilde Filistin'de Hamas
seçimleri farklý bir biçimde kazandý.
ABD ve diðer Batýlý "demokratlar"
Hamas'ý tanýmamaya çalýþýyorlar.
AKP çoðunluðun oyunu alarak
seçilen Hamas temsilcisini çaðýrdýðýnda ise AKP'ye "azýnlýksýnýz" diye
eleþtiren ayný güçler gene AKP'yi
eleþtirmekteydiler. Kendisi azýnlýk oyu
ile seçilmiþ olan Baykal ya da Bush ya
da Blair hem parlamenter demokrasiyi
savunup hem de nasýl Hamas'a karþý
olabilirler? Sadece ikiyüzlü sahtekarlar olarak bunu yapabilirler.

Tek demokrasi
parlamenter demokrasi mi?

Egemen sýnýfýn ve onu savunanlara
göre en iyi yönetim biçimi parlamenter demokrasi. Oysa parlamenter
demokrasi en baþta nüfusun çok
önemli bir kýsmýnýn hiç bir biçimde
güvenini kazanmýyor ve bu kesim
seçimlerde oy dahi kullanmýyor. Bu
nedenle çok sayýda ülkede seçimlere
katýlým zaman zaman yüzde 50'ye
kadar düþmekte.
Öte yandan parlamenter demokrasi
temsili bir sistem. Birilerine yönetme
yetkisi veriliyor ve bu yetki sorgusuz
sualsiz 4-5 yýl kullanýlýyor. Geri çaðýrma hakký yok.
Oysa iþçi sýnýfýnýn toplumsal devrimlerden sonra kurduðu bir baþka yöntem var. Buna iþçi konseyleri veya iþçi
meclisleri deniyor. Hayatýn pratiðinden çýkan bu iþçi meclisleri aslýnda
grev komiteleri. Çalýþanlar iþyeri
temelli seçimler yapýyorlar ve seçtikleri temsilcilerini þehir meclisine yolluyorlar. Þehir meclisleri seçtikleri
temsilcilerini ülke meclisine yolluyorlar.
Bu sistemde seçilen her temsilci kendisini seçenler tarafýndan geri çaðrýlabilir. Seçilenlerin ücreti ortalama bir
iþçi ücreti kadardýr. Bu iki kural iþçi
meclislerini ve onlara dayanan bir
hükümeti parlamenter demokrasiden
ve ona dayanan bir hükümetten kat be
kat daha demokratik yapar.
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ÖSS: Öðrencileri Soyma Sistemi
Hrant Dink
yine saldýrýya
uðradý
Agos gazetesinin Genel
Yayýn Yönetmeni Hrant
Dink, yazarý Aydýn
Engin, Yazý Ýþleri Müdürü
Arat Dink ve Sorumlu
Müdür Serkis Seropyan'ýn
"yargýyý etkilemek"ten
yargýlandýklarý davada
saldýrýya uðradýlar.
Hukukçular birliði adlý
faþist örgütlenmeden
Kemal Kerinçsiz ve emekli
generak Veli Küçük'ün de
aralarýnda olduðu küçük
ama saldýrgan grup
mahkeme salonunda bile
kalem, bozuk para atarak
provakosyon yarattýlar.
Sanýk avukatlarý da bu
saldýrgan faþist gruptan
sizi de izliyoruz diye
tehdit aldýlar. Duruþmayý
izlemeye gelenler de bu
faþist grubun saldýrýsýna
uðradý. Polis bütün olaylarda saldýrganlara
müsamahakar davrandý.
Uzun süredir bu ülkede
Hrant Dink'e karþý bir linç
giriþimi var. Bunu
arkasýnda duranlar her
karanlýk olayýn içinden
çýkan simalar. Örneðin
emekli general Veli
Küçük. Adý Susurluk
davasýnda da geçti, danýþtay olayýnda da. Asýl
yargýlanmasý gerekenler
bunlar. Hrant Dink'e ise
yanýnda olduðumuzu
göstermemiz için, 4
Temmuza ertelenen
davasýnda destek vermeliyiz.

12 sene okuyan bir öðrenci bu sürenin sonunda
büyük olasýlýkla eðitimini
bitirmek zorunda. Çünkü
üniversiteye girmek ve
eðitimine devam edebilmek için ÖSS'yi kazanmasý
ve sonra da doðru seçimleri yapmasý gerekiyor.
Öðrenciler eðer ÖSS'yi
kazanamazlarsa iþ bulabilmek için hiçbir özellikleri olmadan iþsizler ordusuna katýlmak zorundalar.
Yapýlan bir araþtýrmaya
göre baþtan aþaðý ezbere
dayanan, ýrkçý, þoven bir
eðitimin sonunda her bir
öðrenci ortalama 2.15 yýl
dershanelere giderek sýnava hazýrlanmak zorunda.
Dershanelere gitmeden
ÖSS'yi kazanmak hemen
hemen olanaksýz.
Her bir öðrenci 2.15 yýlda
ortalama 2,900 YTL dershaneye, 1,800 YTL yol,
yemek gibi yan harcamalara, 900 YTL kitaplara,
160 YTL sýnav harcýna, 250
YTL rapor almak için
toplam 6 bin YTL harcamakta. Pek çok öðrenci ise
dershane de aldýðý eðitimi
de yetersiz bularak bu 2.15
yýl içinde 800 YTL'lik özel
ders de almakta.
Böylelikle toplam harca-

NÜKLEER
SANTRALLER
Enerji Bakaný’nýn parla mentoda açýkladýðý gibi
Ýngiltere’deki nükleer
santrallerde 1997’den
bugüne kadar 57 kaza
olmuþ durumda.
Geçen yýl Sellafielde adlý
santralde 3 kaza oldu.
Bunlardan birisi büyük
miktarda radyasyonun
ortaya çýkmasýna neden
oldu.

Komplo teorileri

Ýþin içinde
bir iþ var
Mustafa Metin
Danýþtay cinayeti politik atmosferi
fena karýþtýrdý. Cinayetten sonraki 24
saat, 24 dizisindeki gibi gergin geçti.
Katilin cinayeti Danýþtay'ýn "türban
kararý" nedeniyle iþlediðini söylemesi, milliyetçi-ülkücü-laik cepheyi coþturdu.
Bu coþku 24 saat sürdü. At izi it
izine karýþmýþtý ama cinayeti iþleyen
ve planlayanlarýn bir "ekip" ve katilin
faþist bir geçmiþi olduðu açýða çýkýnca, cinayeti iþleyenlerin milliyetçiülkücü-laik cephenin neferleri olduðu
bir bir ortaya dökülünce, kumpas,

Barýþýn sesi
kýsýlamaz

ma 7,000 YTL'ye yaklaþmakta.
Her yýl 2 milyona yakýn
öðürenci ÖSS'ye katýlmakta. Bu öðrencilerin bir yýlda
dershanelere verdikleri
para 8,5 milyar dolar ediyor. Son 15 yýlda 25 milyon
öðrencinin ÖSS'ye katýldýðý
hesaplanýrsa bu 15 yýl
içinde 40 milyar dolara
yakýn para bu sektöre
akmýþ durumda.
Ortalama bir üniversite

500 milyon dolara mal
oluyor. Bu durumda her
yýl dershanelere akan para
ile 17 üniversite inþa etmek
mümkün.
Kýsacasý öðrenci ailelerini
soymaktan baþka hiçbir
anlamý olmayan ÖSS
olmasa liseyi bitiren hemen
hemen bütün öðrenciler
yeterli üniversite olduðu
için bir üniversiteye girme
þansýna sahip olabilirlerdi.
ÖSS diðer taraftan

bütünüyle rekabetçi bir sistemin ilk büyük adýmý.
Öðrenciler daha liseyi
bitirir bitirmez ÖSS ile birlikte birbirlerine rakip hale
getirilmekte ve rekabet
içine sokulmakta.
Daha sonra ise bütün
eðitim yaþamlarý boyunca
bu rekabetçi ortam giderek
artarak sürmekte. Liseli ve
üniversiteli gençlik bu rekabetçi ve soyguncu sisteme
bütünüyle karþý çýkmalýdýr.

CHP’li baþkan: “Arsalarýmýza sahip çýkalým”
Sevimli tatil beldemiz
Altýnoluk'ta CHP'li
belediye baþkaný Ýsmail
Aynur geçen hafta Çýnaraltý Çay Bahçesi'nde bir
halk toplantýsý düzenlemiþ.
"Halk" partili bir baþkanýn
"halk" toplantýsý düzenlemesi ne kadar güzel,
doðrudan demokrasinin ne
güzel bir örneði!
Bir de bu toplantýda halkýn sorunlarýyla ilgilenilse
daha da iyi olacakmýþ!
CHP'li baþkan Aynur
þöyle konuþmuþ: "Arsa ve
arazi sahiplerine sesleniyorum. Yabancýlara yer satmayýn. Yaþadýðýnýz yere

kumpas sahiplerinin kursaðýnda
kaldý.
Yine de þunlarý söyleyebilecek bazý
adamlar var: "Bu cinayeti türban
kararý yüzünden iþlediðini itiraf eden
bir kiþinin eylemini, neredeyse
devletin, ordunun üzerine yýkmaya
kim kalktý?"
Duyan da bu devletin temelinde
ateizmin yattýðýný sanacak.
En çok Ýmam Hatip lisesi, 12 Eylül
darbesinin ardýndan açýlmadý sanki.
Sanki yýllarca, devletin koruyucu
kanatlarýna sýðýnan faþistler, okullarda oruç tutmadý diye onlarca öðrenciyi satýrlarla doðrayýp, oruç cinayetleri iþlemediler.
"Ya Allah bismillah…." þeklinde
devam eden slogan, faþist güruhlarýn
kitlesel saldýrýlarda kullandýðý en
yaratýcý baðýrma þeklidir.
Muhtemelen kendisi de bir
kumpasçý olan ABD ordusundan
emekli bir general kumpasý þöyle
anlatýyor: "Ancak içerden küçük bir
grup neler döndüðünü bilir. Kumpas
bir avuç kiþi için kitleler feda edilerek
iþler."

sahip çýkýn. Yabancýlar
tatile gelsin. Paralarýný
býrakýp gitsinler". Sonra
eklemiþ, "Yabancý derken,
yurtdýþýndan gelenleri
kastediyorum".
Altýnoluk halkýnýn yakýcý
sorunu, arsa, arazi ve ev
sahiplerinin yerli veya
yabancý olmalarý mýdýr?
Yoksa, gelir ve mülk
daðýlýmýnýn eþitsizliði
midir? Toprak satan
kiþinin sorunu, topraðý
alanýn milliyeti midir,
yoksa toprak satmak
zorunda kalmýþ olmasý
mýdýr? Ya topraksýz, mülksüz olanlarýn sorunu

Ne var ki kumpas kitleleri tek bir
eylemle tek bir hedefte birleþtirmeyi
baþaramaz. Kitleler robot deðildir.
Bambaþka nedenlerle iþlenen bir
cinayetin hýzla bir kumpasa ve
kitlelerin etrafýnda kamplaþacaðý bir
odaða dönüþmesi için bir dizi
mekanizma çalýþmaya baþlar.
Danýþtay cinayetini iþleyenlerin
amacý ister hükümeti yýpratmak, ister
türban kararýný "yargýlamak" ya da
ister cumhurbaþkanlýðý seçimlerini
tartýþmalý hale getirmek olsun.
Cinayeti iþleyenlerin meþrebi netlik
kazanana kadar geçen kýsa süre
içinde, Genelkurmay ve cumhurbaþkaný halký eyleme, CHP, Ýþçi
Partisi, MHP ve Cumhuriyet gazetesi
ve bilcümle milliyetçi-ülkücü odak
halký hükümete karþý birleþmeye
çaðýrdý. Cinayetin Susurluk'la,
Kýzýlelmacýlarla baðlantýsýnýn açýða
çýkmasýna raðmen, Ertuðrul Özkök,
Emin Çölaþan ve Ýlhan Selçuk gibileri
kararlý bir biçimde, milliyetçi odaðý
savunmaya devam ettiler.
Büyük sermayenin AKP'nin üzerini
çizdiðini anlatmaya baþladýlar.

nedir? Yerlilik yabancýlýk
mý, mülksüzlük mü?
Sayýn Aynur'un CHP
içinde yükselmesini bekliyorum. Partisinin temel
siyasetini iyi kavramýþ
çünkü: Önemli olan mülk
ve gelir sorunu deðil, milliyet sorunudur. Önemli
olan insan deðil, insanýn
yerliliði ve yabancýlýðýdýr.
Yabancýysa deðersizdir,
kerizleyebiliriz, parasýný
býrakýp gitsin.
CHP içinde yüselmesinin
önünde beklenmedik bir
engel çýkarsa, Sayýn
Aynur'un önü yine de açýk.
MHP'yi deneyebilir.

ABD'nin de AKP'den vazgeçtiðini
sinsi bir biçimde anlattýlar.
Bu yüzden iþlenen cinayet,
hükümete cumhurbaþkanlýðý ve
ABD'nin savaþ politikalarý, özellikle
Ýran'a yönelik müdahale konularýnda, birincisinde Türk ordusuyla, ikincisinde George W. Bush'la iyi geçinme, uzlaþma mesajlarýný sert bir
biçimde veren bir koronun sesini
yükseltmesine neden oldu.
Ve AKP bir kez daha çuvalladý.
ABD, AKP'den 1 Mart'ýn hesabýný
sormak için iyi bir fýrsat ele geçirdi.
Recep Tayyip Erdoðan'dan Ýran'ýn
nükleer enerji ile ilgili çalýþmalarý ve
yaþanan krizle hem kiþisel hem de
hükümet olarak ilgilenmesini istedi.
Þemdinli bombacýlarýnýn ardýndan
sonuna kadar gidemeyen AKP,
Danýþtay cinayetinin ardýndan da
sonuna kadar gidemeyecek.
Gitmesi de imkânsýz. Neo liberal bir
partinin demokrasisinin sýnýrlarý da
en fazla bu kadar olabilir.
Bu kez de Kurtlar Vadisi'ni yayýndan kaldýrmak, milyonlarca insanýn
kendi eylemine baðlý.

TRT, bütçesinin yüzde
70'i halk tarafýndan
karþýlanan ve kamu
hizmeti yapan bir yayýn
kurum Ama yayýn politikalarýnýn halkla,
halkýn, kitle örgütlertinin talepleriyle hiçbir
ilgisi yok.
Bunun yeni bir örneði
geçtiðimiz haftalarda
yaþandý. TRT radyo
programcýsý bir çalýþan,
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu’nun Mart
ayýnda Kadýköy’de
düzenlediði Barýþ
Panayýrý ile ilgili bir
haber yaptýðý için
soruþturmaya uðradý.
Irak iþgaline karþý
yapýlan Barýþ Panayýrý
haberi yaptýðý için sansüðrcü zihniyetin
baskýsýna uðrayan
çalýþanla dayanýþmak
ve sansüre karþý çýkmak için 7 Haziran’da
TRT Ýstanbul radyosu
önünde eylem yapýlacak.
7 Haziran
saat 12.30
TRT Ýstanbul radyosu

Tüpraþ
halkýndýr

Danýþtay kararýna raðmen kanunsuz bir
biçimde Koç/Shell
ortaklýðýna devredilen
Tüpraþ için Petrol-Ýþ
sendikasýnýn önderliðinde bir inisiyatif
oluþturuldu.
“Tüpraþ Halkýndýr
Hareketi” adýný taþýyan
bu inisiyatif geçen hafta
yaptýðý toplantý sonucunda daha aktif bir
mücadele çizgisinin
benimsenmesine karar
verdi.
Tüpraþ Halkýndýr
Hareketi’nin açýklamasýna göre bugün
Koç’un 97 þirketi ve 82
bin çalýþaný var. Koç’a
baðlý bu 97 þirketin
toplam cirosu 18 milyar
dolar, Tüpraþ’ýn cirosu
ise 20 milyar dolar.
Tüpraþ Halkýndýr
Hareketi’ne göre bu
tam bir gasp operasyonudur.

DÜNYA
Esme CHOONARA
Malezya, Yeni Zelanda ve
Portekiz güçlerinin yaný sýra 2
bin Avustralyalý asker Doðu
Timor'a girdi. Avustralya
bölgedeki tüm politikalarý belirlemeye çalýþýyor.
Uzun yýllar Endonezya'nýn
iþgali altýndaki Doðu Timor
2002 yýlýnda baðýmsýzlýðýný
kazandý.
Emperyalist güçlerin Doðu
Timor'a girmesinin nedeni yaklaþýk 1 aydýr baþkent Dili'de
süren çatýþmalar. Çatýþmalarda
þimdiye kadar 27 kiþi öldü.
Dili'deki olaylarýn çýkmasýnýn
nedeni grev yapan ve ordudaki
ayrýmcýlýðý protesto eden 600
askerin ordudan ihracý.
Doðu Timor'un 1500 kiþilik
ordusuna baðlý atýlan askerler
silahlarýný geri vermeyi reddetti.
Bunun ardýndan gösteriler ve
çatýþmalar hýzla yayýldý.
Doðu Timor hükümetinin
çoðunluðu kurtuluþ savaþýnda
yer almýþ eski savaþçýlar.
Askerlerin ordudan ihracýnýn
arkasýnda ise baþkan Xanama
Gusmao ile baþbakan Mari
Alkatiri arasýndaki çatýþma var.
Mari Alkatiri Avustralya birliklerinin Doðu Timor'a girmesine karþý. Gusmao ve dýþiþleri
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Doðu Timor’daki kriz
emperyalistlerce çözülemez
bakaný Ramos Horta ise destekliyor.
Avustralya baþbakaný John
Howard ise Doðu Timor'un
"daha iyi yönetilmeye ihtiyacý
olduðunu" söylüyor.
Ancak Avustralya, ABD ve
diðer emperyalist ülkeler Doðu
Timor'un yoksulluðunun
nedeni.
Çeþitli çevreler Avustralya'nýn
"barýþý korumak" bahanesiyle
adaya girmek için bu durumu
bilerek yarattýðýný iddia ediyorlar.
Adanýn ilk iþgalcisi 1600 yýllardan beri Portekiz'di. Ardýndan
Endonezya Doðu Timor'u iþgal
etti ve ada halký baðýmsýzlýk için
uzun bir mücadele verdi.
Portekiz'de 1974-75 Devrimi
olunca Portekiz adadan çekildi.
Bir hafta sonra Endonezya diktatörü Suharto'nun birlikleri
adayý iþgal etti.

Doðu Timor'un Endonezya birlikleri tarafýndan iþgali ABD
Baþkaný Ford'un Endonezya'ya
ziyaretinden 1-2 saat sonra
baþladý.
Gazeteci John Pilger'in yazdýðý
gibi ABD, Ýngiltere ve
Avustralya iþgali desteklediler.
24 yýl süren baðýmsýzlýk savaþý
boyunca Doðu Timor halkýnýn
üçte biri demek olan 200 bin

insan öldü.
Endonezya ordusu sonunda
adayý terk ederken her þeyi
tahrip etti ve bine yakýn insan
öldürdü.
Baðýmsýzlýktan sonra Doðu
Timor yoðun bir ekonomik krize
yuvarlandý. Dünyanýn en yoksul
ülkelerinden birisiydi.
Nüfusun yarýsýnýn içme suyu
yok. Yüzde 40'ý aç.
Son günlerdeki yaðmanýn
baþlýca hedeflerinden birisi de
Dünya Gýda Programý'nýn depolarýydý.
Bu arada Avustralya Doðu
Timor ile arasýndaki tartýþmalý
petrol ve doðal gaz kaynaklarýnýn gelirlerini Doðu
Timor'a vermeyi reddediyor.
Sene baþýnda Avustralya
hükümeti Timor denizindeki
petrol yataklarýný iþletmeye
devam etmek üzere anlaþma
imzaladý. Oysa petrol yataklarý
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Doðu Timor'a çok daha yakýn.
Avustralya ve Dünya Bankasý
yýllar süren baðýmsýzlýk savaþý
boyunca büyük ölçüde tahrip
olan Doðu Timor pirinç sanayisinin yeniden iþler hale
gelebilmesi için yardým etmeyi
reddetmekte. Avustralya ayrýca
Doðu Timor'a giden yardýmlarýn
tahýl ambarý yapýlmasýnda kullanýlmasýný da reddediyor. Yani
Doðu Timor halkýný açlýða
mahkûm ediyor.
John Howard "Doðu Timor'da
yeni bir hükümet gerekli" diyor
ve Avustralya ordusu þimdi
Doðu Timor'u iþgal ederek
adaya "demokrasi getiriyor".
Avustralya ordusu daha
öncede Amerikan ordusunun
yaný sýra Afganistan2a, Irak'a ve
salamon Adalarýna girdi.
Doðu Timor halkýnýn baðýmsýzlýk savaþýný güçlü bir biçimde
destekleyen Avustralya halký
þimdi Avustralya'nýn Doðu
Timor'a müdahalesine dikkatle
bakmalýdýr. Bu barýþçý bir giriþim deðil bir emperyalist
müdahaledir.
Endonezya iþgaline karþý çok
cesurca savaþmýþ olan Doðu
Timor halký þimdi yeni iþgalcilerden kurtulmak zorunda. Ama
ayný zamanda ekonomik baðýmsýzlýðý da elde etmeyi baþarmalý.

Mýsýr

Demokrasi aktivistleri kazandý

Danimarka’da gösteri
Geçen hafta Danimarka’nýn çeþitli kentlerinde 110 bin
kiþi hükümetin sosyalk haklara saldýrýsýný prtotesto eden
gösterilere katýldý.
Anders Fogh Rasmussen’in saðcý hükümeti emeklilik
haklarýna saldýrýyor. Öðrencilere ve iþsizlere verilen
sosyal yardýmlarý kesmek istiyor. Rasmussen ayrýca göçmen iþçilerin daha düþük ücretle çalýþmasýný planlýyor.

Mücadeleden sonra
Nepal’deki deðiþim
Nepal'de demokratik
cumhuriyet mücadelesi
geçen hafta bir dizi
kazaným daha elde etti.
Gösterilerin arkasýndan
kral Gyanendra'nýn kurulmasýna boyun eðdiði geçici
hükümet bir dizi yeni
karar aldý.
Dokunulmazlýðýný kaybeden kral artýk ordu
üzerindeki kontrolünü de
kaybetti. Nepal'deki ordu
dahil bütün resmi kurumlardan "kraliyet" terimi
kaldýrýldý. Ayrýca artýk
Nepal eskiden olduðu gibi
bir "hindu" devleti deðil
laik bir devlet.
Geçen hafta geçici
hükümetin büyük ölçüde
demokrasi hareketinin
baskýsý altýnda olduðunu
gösteren bir geliþme
yaþandý.
Hükümetin deðiþimler-

den vazgeçtiðinin söylenmeye baþlamasý üzerine
sokaklara çýkan göstericiler
sokaklardaki otomobilleri
yakmaya baþladýlar. Ancak
hükümetin yeni reformlarý
açýklamasý üzerine ise her
tarafta zafer gösterileri
yapýldý.
Ama daha hala en az
önemli sorun çözülmemiþ
olarak ortada duruyor.
Birinci sorun ülkenin bütün kýrsal bölgelerini elinde tutan Maocu Komünist
Partisi yasallaþacak mý?
Ýkinci sorun ise Nepal
ordusu yeni kurucu meclis
için yapýlacak seçimler
sýrasýnda da sokaklarda
elinde silah dolaþmaya
devam edecek mi?
Bu sorunlarýn çözülmesinde hata yapýlmasý yeni
bir mücadele dalgasýnýn
baþlamasýna yol açabilir.

Mýsýr hükümetinin geçen
Kasým ayýnda yapýlan
seçimlerde birçok sandýkta
yolsuzluk yapýldýðýný
söyleyen iki hâkimi
gözaltýna aldýktan sonra
serbest býrakmak zorunda
kalmasý bu ülkedeki
demokrasi aktivistleri için
önemli bir zafer oldu.
Müslüman Kardeþler ve
Kifaya (Yeter) adlý
demokrasi hareketinin
örgütlenmesinden
aktivistler geçen hafta
dördüncü kere bir araya
gelerek gösteri yaptýlar.
Gösteride 400'den çok
insan gözaltýna alýndý.
Mahmud Mekki ve
Hisham Bastawisi adlý
hâkimler yüksek mahkemenin disiplin kuruluna
çýkarýlacaklardý. Ýki hâkim
yalancýlýkla suçlanýyordu
ve görevden uzaklaþtýrma
cezasý ile yüz yüzeydiler.
Ýki hâkimin yargýlanmasý
demokrasi hareketi için bir
mücadele alaný oldu.
Demokrasi hareketinin
aktivistleri bu dava nedeni
ile Hüsnü Mübarek'in
polis devlerine karþý
muhalefeti yükseltebildiler. Demokrasi aktivistleri
hükümetin yargýya müdahalesini protesto ediyorlardý.
Yoðun protestolar
nedeniyle Mýsýr hükümeti
bir kalp krizi geçirdiði için
mahkemeye gelemeyen
Bastawisi ve Mekki
hakkýndaki iddialarýný geri
çekti. Mahkemenin durmasý iki yargýcýn "yargýnýn
baðýmsýzlýðý" kampanyalarýna devam
etmelerinin önünü açtý.

Bu arada, ayný gün AlGhad adlý partinin lideri
olan ve 2005 Baþkanlýk
seçimlerinde Hüsnü
Mübareke'e karþý aday
olan Ayman Nour bir
baþka mahkemede yargýlandý ve 4 yýl hapis cezasýna mahkûm edildi.
Seçimlerde hile yaptýðý
gerekçesi ile yargýlanan
Nour'un taraftarlarý
davanýn bütünüyle
düzmece olduðunu iddia
ediyorlar.
Hükümet her iki
mahkemeden önce gösteri
yapýlmamasý gerektiðini
açýkladý. Tehditler savurdu. Bütün bu tehditlere
raðmen binlerce gösterici
mahkemelerin önüne
geldi.
Bu gösterilere katýlan
Aida Saif al-Dawla þöyle
söylüyor:
"18 Mayýs en vahþi günlerden biriydi. Onbinlerce
polis Kahire'nin merkezindeki yollarý kesmiþlerdi.
Polis bir gece önceden
yüksek mahkemenin
hemen yanýndaki binada
olan gazeteciler
sendikasýnýn binasýný iþgal

etmiþti.
"Sabah uyandýðýmýzda
her tarafýmýzýn sarýlý
olduðunu gördük.
Mahkeme sabahý bir
toplantý yapmayý planlayan Metal Ýþçileri
Sendikasý da polis tarafýndan iþgal edilmiþti. Metal
iþçileri polisi püskürttüler
ve sokakta toplantýlarýný
yaptýlar.
"Yargýþ Mekki suçsuz
bulununca polisi yararak
gazeteciler sendikasýna
geldi ve buradaki göstericilere bir konuþma yapmak
istedi. Binanýn içinde mahsur kalan göstericiler
yargýç Mekki'ye çiçekler
attýlar.
Mekki hâkimler
Kulübünün baþkanýnýn
kendileri hakkýndaki
mahkemeyi çok sert bir
biçimde eleþtirdiðini söyledi.
Mahkemedeki zafer öðrenilince polis ülkenin çeþitli
yerlerinde toplanmaya
çalýþan göstericilere saldýrmaya baþladý.
Mýsýr demokrasi aktivistleri dünyanýn her yerinde
Mýsýr elçilikleri önünde

gösteriler yapýlmasýný talep
ediyorlar. Bu çaðrý üzerine
Londra, Paris, Atina, Seul,
Chicago, New York,
Montreal ve Beyrut'ta
Mýsýr elçilikleri önünde
gösteriler yapýldý.
Bu arada Kahire'nin
yakýnýndaki Tora hapishanesindeki politik tutuklular hakkýnda da yeni
haberler geliyor. Yüzlerce
kiþi günlerdir tutuklanarak
bu korkunç hapishaneye
yollanýyor.
Gözaltýna alýnanlar yargý
önüne çýkmadan 15 gün
tutuklu kalýyorlar. Bu
gözaltý kararý
yenilenebiliyor ve tutuklular uzun bir süre yargý
önüne çýkmadan gözaltýnda kalýyorlar.
Gözaltýna alýnanlarýn
çoðu Baþkan Hüsnü
Mübarek'e hakaret etmekten ve trafiði aksatmaktan
gözaltýna alýnýyorlar!
Tora hapishanesinden
gelen haberlere göre tutuklularýn saçlarý sýfýr
numaraya Týraþlanýyor ve
kendilerini tehdit eden
tutuklularla birlikte
hücrelere konuyorlar.
Hapishane yönetimi
tutuklulara ihtiyaçlarý olan
ilaçlarý vermiyor.
Politik tutuklular hapishane yönetiminin tutumunu protesto eden bir
bildiri yayýnlayarak açlýk
grevine baþladýlar.
Açlýk grevinin ikinci
gününde hapishane
müdürü geri adým atarak
tutuklulara kýsmi özgürlükler tanýdý. Artýk politik
tutuklulara gazete, ilaç ve
yeterli gýda veriliyor.
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Laik cephenin ma
Danýþtay'a yapýlan
silahlý saldýrýnýn ardýndan
tüm laik cephe; ordu, Kemalistlerin tamamý, CHP,
Ýþçi Partisi, Kýzýlelma
Koalisyonu, Atatürkçü
Düþünce Derneði gibi
dernekler, Cumhuriyet
Gazetesi, Kanal Türk gibi
TV kanallarý, her türden
milliyetçi akým ve
faþistler AKP Hükümeti'ne saldýrarak konuyu
laiklik eksenine çekmeye
çalýþtýlar.
CHP lideri Deniz Baykal
iþi sað partilere birlik
çaðrýsý yapmaya kadar
ileri götürdü.
Genelkurmay Baþkaný
Orgeneral Hilmi Özkök
yapýlan protesto gösterilerinin bir tek günle sýnýrlý kalmamasý, her güne
yayýlmasý gerektiðini
duyurdu. Kanal Türk'te
emekli bir generalle birlikte bir söyleþi programýna sürekli katýlan Mine G.
Kýrýkkanat ise her zamanki azgýn saldýrganlýðýyla,
suçu Ýslam'a yýkmaya
çalýþtý.
Cenaze törenine katýlan
hatýrý sayýlýr bir kalabalýk,
yine cenazeye katýlan
bakanlara saldýrýda
bulundu. Anýtkabir'de
askerlerle birlikte yukarýda sayýlan kurum ve
kuruluþlara üye binlerce
insan türbana karþý laiklik
eylemine çevrilen bir
gövde gösterisi yaptý.
Sonuç olarak konu türban sorunuymuþ ve bu
sorunu yaratan da
hükümetmiþ gibi gösterilmeye çalýþýldý. Hatta
Genelkurmay Baþkaný'nýn
eylem çaðrýsýný överek
eylemlere 'sivil darbe',
'halkýn sesi' gibi yakýþtýrmalarda bulunanlar çýktý.
Tüm bunlarýn amacý
cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve erken seçimler
öncesinde laik cepheye
puan kazandýrmaktý.
Susurluk baðlantýlarý
Ancak saldýrýyý
düzenleyenin kimliði
ortaya çýkýp olayda parmaðý bulunanlar birer
birer açýða çýkmaya
baþlayýnca anlaþýldý ki
kazýn ayaðý öyle deðilmiþ.
Bir kere saldýrýyý gerçekleþtiren avukat Alparslan
Arslan Büyük Birlik
Partisi'ne baðlý bir faþist.
Daha öðrencilik yýllarýnda elinde satýrla solcu
avýna çýktýðý TV kameralarýyla tespit edilmiþ.
Kendisini tanýyan öðrenci
üyelerimiz bile var.

Ayrýca Sedat Peker'in
avukatýnýn yanýnda staj
yapmýþ.
Arslan'ýn baðlantýsý
bulunan eski yüzbaþý
Muzaffer Tekin ile emekli
binbaþý Zekeriya Öztürk'ü ise Susurluk'tan tanýyoruz. Bunlarýn da yine
Susurluk'tan tanýdýðýmýz
Veli Küçük ve Ýbrahim
Þahin gibi isimlerle
baðlantýsý kuruldu.
Yapýlan operasyon sonrasý tutuklananlarý savunan avukat da kamuoyunun son günlerde yakýndan tanýdýðý bir isim:
Kemal Kerinçsiz. Yani
Hrant Dink, Ermeni
Konferansý gibi olaylarda
gündeme gelen faþist
avukat.
Tüm bu bilgiler birleþtirilince Baþbakan'ýn da
daha ilk günlerde belirttiði gibi ortaya bir çete ve
derin devlet uzantýsý
çýkýyor. Saldýrýnýn
Susurlukçu çeteler
tarafýndan gerçekleþtirildiði ve bunun da en üst
düzey komutan ve
bürokratlarýn izni ve
onayý olmaksýzýn yapýlamayacaðý ortada.
Laik cephe duvara
tosladý
AB süreci hýzlandýðýndan beri ordu ile
hükümet, hükümet ile
devletin þahin kanadý
arasýnda bir çekiþme
yaþanýyor. Savaþýn
devamýndan yana olan
þahin kanat Kürt sorununu kaþýyor. Ama
Þemdinli'de patlayan
olaylar sonrasý Kürt sorununun ve savaþýn
sürmesinden kimin ne
çýkarý olduðu anlaþýldý.
PKK'nin üzerine yýkýlmaya çalýþýlan pek çok
eylemin altýnda ordunun
ve þahin kanadýn imzasý
olduðu ortaya çýktý.
Þimdi þahin kanat ikinci
kez teþhir oluyor. Kürt
sorunuyla ayný anda gündemde tutarak laik
cephenin de desteðini
arkalarýna almak isteyenler, bir yandan da türban
sorununu kaþýyorlar.
Hükümete buradan
vurup zayýflatmaya
çalýþýyorlar. Ama ikinci
kez duvara tosladýlar.
Saldýrýyý faþist tetikçiler
eliyle örgütlenen þahin
kanadýn çetelerinin yaptýðý gün gibi ortaya çýktý.
Geçmiþ olsun laik cephe,
buradan da puanlarý AKP
Hükümeti topladý! Gene
yaya kaldýnýz!

Genelkurmay çekiþmesi
Þu an Genelkurmay'ýn baþýnda
bulunan Hilmi Özkök'ün görev süresi 30 Aðustos'ta doluyor. Þimdiki
Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt'ýn da öyle.
30 Aðustos orduda Yüksek Askeri
Þura'nýn toplandýðý tarihtir.
Atamalar ve emekliye sevk etmeler
yapýlýr. Yasaya göre bir komutan
orgeneral olarak en fazla dört yýl
görev yapabilir. Eðer bir kuvvet
komutanlýðýna getirilirse bu süre
iki yýl daha uzar. Eðer buradan da
Genelkurmay Baþkanlýðý görevine
atanýrsa bu süre dört yýl daha uzar.
Aksi takdirde emekliye sevk edilir.
Þemdinli sanýklarý için 'tanýrým,
iyi çocuklardýr' diyen Büyükanýt'ýn
durumu böyle. 30 Aðustos'ta ya
emekli olacak ya da Genelkurmay
Baþkaný. Ve bu atamalarý imzalama

yetkisi Baþbakan'ýn yani þu anda
hedef tahtasý haline getirilen
Tayyip Erdoðan'ýn. Görev süresi
yasal olarak dolan Büyükanýt þahin
kanadýn en önemi temsilcisi. Hilmi
Özkök'ten çok daha saldýrgan ve
darbeci bir komutan. Savaþýn
devamýndan yana. Irak sýnýrýna 250
bin asker kaydýran o. Ve her ne
olursa olsun Genelkurmay Baþkaný
olmak istiyor.
Ancak Tayyip eylemlerin devam
etmesi çaðrýsýndan sonra 'Bedelini
ödersiniz' açýklamasýný yaptý. Yani
'Seni emekli ederim' dedi. Bu
durumda çekiþmenin bu arenada
yaþandýðýný düþünmemek için
hiçbir sebep yok. Ordu hükümetin
gözünü korkutmaya çalýþýyor.
Hükümet bazen geri adým atýp
bazen de tepki veriyor.

Komutanlar
yargýlanmalý
Cenaze töreninde bakanlara fiili
ve sözlü saldýrýda bulunuldu. Bu
saldýrý yasalara göre bir suç.
Hatýrlanacak olursa Baþbakan'ýn bir
gezisinde kendisine yumurta atan
Halkevi üyesi gençler yargýlanýp
suçlu bulundu ve tutuklandý.
Yasalara göre suç sayýlan bir fiili
övmek de suç. Öyleyse bakanlara
saldýrý eylemini öven ve hatta
devamýný isteyen Genelkurmay
Baþkaný Hilmi Özkök suç iþlemiþtir
ve yargýlanmalý, Halkevi üyesi
gençler tutuklandýysa o da tutuk-

lanmalýdýr.
Ya Cumhurbaþkaný Sezer?
Anayasa mahkemesi baþkaný
olduðu için “yargýnýn insaný” diye
biliniyor. Ama o da Genel Kurmay
Baþkaný gibi suç sayýlan bir fiili
övüyor
Ne Cumhurbaþkaný yargýlanacak
ne de Genel Kurmay Baþkaný
tutuklanarak yargýlanacak. Ýkiside
ellerini kollarýný sallayarak gezecekler ve belki de yeni suçlar
izleyecekler. Demek ki hukuk sistemi sadece ezilene karþý iþliyor.
Ya da cumhurbaþkanlarýný, genel
kurmay baþkanlarýný yargýlamak
için Nepal’de olan türden geliþmeler yaþanmalý.
Nepal’de kralýn dokunulmazlýðý
kaldýrýldý. O da artýk bütün Nepal
vatandaþlarý gibi yargýlanabilecek.
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askesi düþtü
Çeteler ve
faþistler
gizleniyor

Saldýrýyý türban ve laiklik ekseninde tartýþmak,
aslýnda, ikide bir açýða
çýkan, devlet içinde
yuvalanmýþ faþist
çetelerin yüzünün gizlenmesine yol açýyor.
Hükümeti zayýflatmaya
çalýþýrken çeteler gizleniyor demokrasi zarar
görüyor.

Atýlmaya çalýþýlan küçük
demokrasi adýmlarý çelmeleniyor. Böylece bizim
de reformlar için hükümete baský yapmamýz
zorlaþýyor. Çünkü kamuoyunun ilgisi reform
sorunlarýndan bambaþka
bir yere, insanlarýn
kafasýndaki baþörtüsüne
kaydýrýlmaya çalýþýlýyor.

Ýþçi sýnýfý bir kez daha
türban-laiklik ikilemine
düþerek bölünüyor.
Emek Platformu'nun
açýkladýðý son eylem
takviminin ön
bildirisinde asýl vurgu
reformlara dei laiklik
sorununa yapýlýyor. 28
Þubat sürecindeki bölünmüþlük derinleþiyor.

Hükümet
kazanýyor
Hükümeti zayýflatma
giriþimleri çerçevesinde
yapýlan laik saldýrýlar
aslýnda hükümetin elini
güçlendiriyor. Bir kez
taþýn altýndan
hükümetin veya Ýslamcýlarýn deðil devlet içindeki çetelerin eli çýkýyor
ve hükümet 'bunlarý ezeceðiz' söylemiyle puan
kazanýyor.
Ayrýca bu sorunlar
dünyanýn en önemli
sorunlarýymýþ gibi
sürekli gündemde tutulur ve baþka zeminde
muhalefet
yürütülmezken hükümet
neo liberal saldýrý hýzýný
hiç düþürmeden devam
ettiriyor.
Örneðin Genel Saðlýk

Sigortasý yasasý çýkarýlýyor. Sol ve sendikalar ile
meslek örgütleri buna
karþý mücadele etmek
yerine türbana karþý
mücadele ettikçe patronlarýn, IMF'nin ve Dünya
Bankasý'nýn istediði
uygulamalar birer birer
hayatýmýza giriyor.
Toplumun ve emekçilerin Ýslamcý-laik ikilemi
etrafýnda kutuplaþtýrýlmasý açýk en çok yeni
liberal politikalarý
isteyenleri, yani egemen
sýnýfý ve onun hükümetini sevindiriyor.
Laiklik adýna
davrananlar aslýnda egemen sýnýfa ve yeni liberal politikalara hizmet
ediyorlar.

Yüzbaþý emeklisi, albay Muzaffer Tekin

Ýlhan Selçuk ve “ülkücü kardeþleri”
Doðan TARKAN
Bir grup ülkücünün, bir grup
“vatansever” ulusalcý ile birlikte
Cumhuriyet gazetesini bombaladýklarýnýn anlaþýlmasýndan 2 gün
önce Cumhuriyet’in baþyazarý
Ýlhan Selçuk köþesinden “ülkücü
kardeþlerine” nasihatlerde
bulunuyordu.
Ülkücüler (ve Ýlhan Selçuk yazmasa da Ýþçi Partili ulusalcý vatanseverler) Hrant Dink’in
mahkemesini basmýþlar ve terör
estirmiþlerdi. Ýlhan Selçuk bu olaydan memnun deðildi. “Ülkücü
kardeþlerine” böyle yaparak Türk
milliyetçiliðine zarar verdiklerini
anlatýyordu. Ne yaman bir çeliþki!
1960’larýn sonunda ortaya çýkan
ülkücüler o günden bugüne sayýsýz
Cumhuriyet okurunu, sadece
Cumhuriyet okuduklarý için öldür-

müþlerdir. Ýlhan Selçuk eli satýrlý
ülkücüleri “kardeþlerim” diye
çaðýrdýkça herhalde ülkücüler
tarafýndan öldürülen sayýsýz
insanýn kemikleri sýzlamýþtýr.
Cumhuriyet gazetesinde
kuþkusuz bu ulusalcý-faþist çizgiye
karþý çýkan gazeteciler ve baþka
çalýþanlar mutlaka vardýr. Ama galiba artýk bu gazeteyi terk etmenin
zamaný çoktan geldi.
Cumhuriyet, AtatürkçüKültür
Dernekleri, Türk Solu dergisi, Ýþçi
Partisi, adlarýnda “ulusal”, “vatansever” gibi kelimeler bulunan
çeþitli dernekler ve MHP. Kýzýl
Elma koalisyonunda buluþan bu
bütün bu güçlerin gerek birbirleriyle gerekse de sayýsýz derin
devlet kurumu ile içli dýþlý olduklarý artýk açýkça belli. Bu “vatansever”, “milliyetçi”, “laik” güçler iþçi
ve emekçi yýðýnlarýn önündeki en

ciddi sorun durumundadýrlar.
Okumak için ölümü göze
aldýðýmýz Cumhuriyet artýk namlusu bize, iþçi ve emekçilere,
sosyalistlere dönük bir silahtýr.

GÖRÜÞ
Elveda CHP!
Baykal'ýn CHP'si nihayet dört yýldýr izlediði
siyasetin mantýksal sonucunu çýkardý ve sosyal
demokrasiyle, "sol" ile hiçbir iliþkisi
kalmadýðýný ilan etti. "Ben iþçilere de, iþverenlere de, herkese çaðrýda bulunuyorum.
TÜSÝAD'a, TOBB'a, Türk-Ýþ'e, esnaflara,
çiftçilere, meslek kuruluþlarýna çaðrýmýz..."
dedi Baykal. Koç Grubu'nun davetine katýldýðýný anlattý, Mustafa Koç'un Türkiye'nin laikliðine ne kadar önem verdiðini anladýðý için.
Yanlýþ anlaþýlmasýn, sosyal demokrasinin sermayeyle, sermayenin kurumlarý ve temsilcileriyle hiçbir iliþkisi olamayacaðýný, sadece
emekçi kesimleri temsil ettiðini, edeceðini
iddia etmiyorum. Dünyada gelmiþ geçmiþ ve
þu anki sosyal demokrat partilerin hepsi, iktidara geldiklerinde söz konusu ülke kapitalizminin çýkarlarýný temsil etmiþtir. Bazýlarý,
bunu biraz daha güleryüzlü, emekçilerin çýkarlarýný birazcýk hesaba katan bir þekilde yaptýklarýný iddia eder, ama bu bile kuþkuludur.
Özellikle son yýllarda, sosyal demokrat partiler
neoliberalizmi uygulayan, meþrulaþtýran, iþçi
sýnýfýna kabul ettirilmesinde baþ rolü oynayan
partiler olmuþ, yüzlerindeki hafif gülümseme
bile silinmiþtir. Schröder ile Blair'in sosyal
demokrat olduklarýný, Almanya ve Ýngiltere'de
Kohl ile Thatcher'ýn bile uygulamaktan
çekindiði neoliberal politikalarý bu ikisinin
çatýr çatýr uyguladýðýný hatýrlamak yeter.
Ama en azýndan muhalefet olduklarý dönemlerde bu partiler solda durur, sol bir dil kullanýr, gelir daðýlýmýný düzeltmekten,
sendikalardan yana yasalar çýkartmaktan söz
eder. Onlarýn bu duruþu, ülkede bir muhalefet
havasý yaratýr, egemen sýnýfýn doðrudan temsilcisi olan partileri zora sokar, çýkarlarý yok
sayýlan geniþ kitlelerin seferber olmasýný saðlar.
CHP ise, ana muhalefet partisi olduðu üç
buçuk yýl içinde, sadece bir konuda, tek bir
konuda muhalefet etmiþtir. Karþýsýnda büyük
sermayenin tüm taleplerini hayata geçiren,
TÜSÝAD'ýn bir dediðini iki etmeyen, bu ikisini
en iyi nasýl yapacaðýnýn ayrýntýlarýný ÝMF'den
öðrenen bir hükümet var. Özelleþtirme,
sendikasýzlaþtýrma, sigortasýzlaþtýrma doðrultusunda emin adýmlarla ilerleyen bir hükümet
var. Ve CHP bunlarýn hiçbiriyle deðil, tek bir
konuyla ilgileniyor: Laiklik elden gidiyor!
Bu hükümet laiklikten ödün veren, þeriata
doðru giden tek bir adým atmamýþ olduðuna
göre, seçmenlerinin dindar kesimini en çok
ilgilendiren türban konusunu bile çözmemiþ
olduðuna göre ve en kazma kemalistler dýþýnda herkes bunun farkýnda olduðuna göre, laiklik yaygarasý ne CHP'ye oy kazandýrýyor, ne de
AKP'yi yaralýyor. Ama ne oluyor, memlekette
geniþ kitleleri ilgilendiren temel konularda
muhalefet olmadýðý için, AKP neoliberal programýný týkýr týkýr uygulamaya devam ediyor.
Dahasý, ekonomik konularda kitleleri uyaran
ve seferber eden bir muhalefet odaðý olmak bir
yana dursun, CHP Kürt sorunu, Ermeni
sorunu, Kýbrýs sorunu, insan haklarý ve
demokrasi gibi konularda hükümetin çekingence atmayý düþündüðü adýmlara karþý milliyetçileri, faþistleri, ülkücüleri seferber eden,
yüreklendiren, meþrulaþtýran bir odak görevi
görüyor.
Bütün bunlardan iki sonuç çýkar. Birincisi,
emekçi kitleler açýsýndan Türkiye'de sorun
hayali bir þeriat tehlikesi deðil, bu hayaleti öne
sürüp gerçek muhalefet alanlarýnýn üstünü
örten, her tür muhalefeti güdükleþtiren kemalizmdir. Ýkincisi, milliyetçilikten ve neoliberalizmden uzak yeni bir kitlesel sol parti yarattýðýmýz güne kadar, ÝMF'cilerle laiklik
çýðýrtkanlarý arasýnda ezilip duracaðýz.

Roni Margulies
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15-16 Haziran

Türkiye’yi sarsan 2 gün
F. ALOÐLU
15-16 Haziran 1970'de Ýstanbul'da gerçekleþen iþçi eylemleri
Türkiye emek tarihinin
kuþkusuz en önemli olayýdýr.
1960'larýn ikinci yarýsýnda
Türkiye iþçi sýnýfý hareketi hýzla
yükselmekteydi. Sanayinin hýzla
geliþtiði Ýstanbul-Ýzmit arasýnda
yer alan fabrikalar birer birer
DÝSK'e geçmekteydiler. Büyük
bir mücadele dalgasýnýn eseri
olarak kurulan DÝSK bir yandan
hýzla büyürken diðer yandan da
iþçi hareketinin daha da
radikalleþmesini saðlýyordu.
Sendika yasalarý çok güdüktü.
Ýþçilerin sendika deðiþtirmesi
büyük bir bürokrasiye baðlýydý.
Bu durumda iþçiler fabrikalarýný iþgal ediyorlar ve
patronlarý ile öyle pazarlýða oturuyorlardý. Sanayinin bütün
büyük fabrikalarý iþgal ediliyor
ve her iþgalden iþçiler kazanýmla çýkýyorlardý.
Ýþgal edilen fabrikalarýn iþçilerin taleplerinden birisi de
DÝSK'e katýlmaktý.
Bu geliþme patronlarý þiddetle
rahatsýz etti. Parlamentoda daha
sonra Cumhurbaþkaný olan
Süleyman Demirel'in baþýnda
olduðu Adalet Partisi hükümeti
yeni bir sendikalar yasasý hazýrlamaya baþladý. Yeni yasa
bütünüyle iþçi hareketini
dizginlemeyi, sendikalarýn
örgütlenmesini yavaþlatmayý ve
DÝSK'i daðýtmayý hedefliyordu.
Yeni yasa önerisi hýzla parlamentodan geçti. Ama DÝSK iþyeri temsilcilerini toplayarak
direnme kararý aldý.
15 Haziran sabahý Ýstanbul'un
üç sanayi bölgesinden
yürüyüþler baþladý. ÝzmitGebze'den yola çýkan iþçiler E5
karayolu boyunca Ýstanbul'a,
Kadýköy'e doðru yola çýkýldý.
Her fabrikanýn önünde duruluyor, o fabrikanýn iþçilerinin de
yürüyüþe katýlmalarý bekleniyordu.
Ýzmit-Gebze'nin yaný sýra
Alibeyköy ve Kâðýthane yönlerinden de iþçiler þehir
merkezine doðru yürüyüþe
geçtiler. O gün 70 bin iþçi
eyleme katýldý.
16 Haziran günü yürüyüþlere
katýlanlar 150 bine ulaþtý. Ýstanbul'un yaný sýra Ýzmir ve
Ankara'da da küçük yürüyüþler
gerçekleþti.
16 Haziran'da DÝSK'li iþçilerin
yaný sýra Türk-Ýþ'e baðlý fabrikalarýn iþçileri de gösterilere
katýldý. Kadýköy yakasýnda
Maltepe Tekel, diðer yakada ise
Cibali Tekel Türk-Ýþ'de örgütlü
olmasýna raðmen gösteriye
katýlan fabrikalarýn baþýnda
geliyordu.
Ýþçiler sayýsýz polis ve asker
barikatýný yararak geçti. Valiliðe
yaklaþan iþçilerin önüne tanklar
çýktý ama yürüyüþ gene de durdurulamadý. Haliç'in iki

yakasýný bir birbirine baðlayan
köprüler açýldý. Böylelikle iki
yakanýn iþçilerinin bir araya
gelmesi engellendi.
Anadolu yakasýnda ise iþçiler
bir dizi polis ve asker barikatýný
aþtýktan sonra Baðdat Caddesi
üzerinden Kadýköy'e girmeye
baþladýlar. Burada üzerlerine
ateþ açýldý.
Üç iþçi kurþunlanarak
öldürüldü.
Bütün yürüyüþlerde sosyalist
öðrenciler iþçilerin yanýnda yer
aldýlar.
Akþama doðru Demirel
hükümeti sýkýyönetim ilan etti.
Bunun üzerine DÝSK ve Maden
Ýþ Genel Baþkaný Kemal Türkler
radyodan iþçilere seslenerek
eylemlerin durmasýný talep etti.
Kemal Türkler, iþçileri aralarýna karýþmýþ olan "unsurlardan",

yani sosyalist, devrimci öðrencilerden uzak durmalarýný da
istiyordu. Sýkýyönetim bildirileri
de bir yandan gece sokaða
çýkma yasaðýný ilan ederken
diðer yandan da iþçilere öðrencilerden uzak durmalarýný
öðütlüyordu.
Ertesi günü hareket
sendikanýn çaðrýsý sonucunda
büyük ölçüde bitti. Sadece
Demir Çelik gibi bazý büyük
fabrikalarýn iþçileri fabrikalarýný
iþgal ederek birkaç gün daha
direndiler.
15-16 Haziran eylemleri
DÝSK'in aleyhine hazýrlanan
sendikalar yasasýnýn geri çekilmesini saðladý ama DÝSK
yönetimi bu eylemle birlikte iþçi
sýnýfýndan koptu. Fabrika iþgalleri, iþçilerin hýzla DÝSK'e doðru
kaymasý bitti.

Türkiye solunun önemli kesimleri 15-16 Haziran'ýn gerçekleþtiði günlerde iþçi sýnýfýnýn
varlýðýný tartýþmakta ve olumsuz cevaplar vermekteydiler.
Bunun bir sonucu olarak da sol
iþçi sýnýfý hareketi içinde
mevzilenmek yerine ondan uzaklaþmayý seçti.
15 -16 Haziran'dan kýsa süre
sonra 12 Mart darbesi gerçekleþti ve egemen sýnýf 15-16
Haziran'ýn rövanþýný aldý.
Sendikalar yasasý kuþa
çevrilirken iþçi sýnýfýnýn
örgütlenmeleri aðýr yaralar
aldýlar.

17-118 Haziran

Türkiye iþçi sýnýfýnýn bir baþka
kesimi yýllar sonra bir baþka
büyük eylemi 17-18 Haziran'da
Ankara'da gerçekleþtirdi. Krizin

en ciddi biçimde vurduðu kamu
çalýþanlarý büyük yýðýnlar
halinde Ankara'ya aktýlar.
Ankara'nýn göbeðinde Kýzýlay
Meydaný iþgal edildi. Kamu
emekçileri grevli, toplu
sözleþmeli sendika hakký istiyorlardý
Ne var ki ertesi günü iþgal hiç
bir gerekçe olmadan bitirildi.
Neden Kýzýlay'a gelinmiþti, ne
isteniyordu ve ne elde edilmiþti.
Bütün bu sorularýn cevaplarý
belirsizdi.
Nitekim bu tür eylemler
devam etti. Büyük yýðýnlar
Ankara'ya geldi ve hiç bir
kazaným elde edemeden geri
döndü. Sonunda siyasi iktidar
parlamentodan kamu çalýþanlarý
için sendika yasasýný çýkarýrken
KESK'in iki gün boyunca
Kýzýlay'ý iþgal eden gücü erimiþ,
bitmiþti. Yasaya karþý son bir
kaç sembolik eylem yapýldý ve
yasa geçti.
Ardýndan KESK grevli, toplu
sözleþmeli sendika hakký için
giriþtiði mücadeleyi unuttu.
Aradan çok geçmeden bugün
KESK yönetimi de aðýr bir
yenilgi aldý. Artýk eðitim iþkolunda KESK deðil Türk Kamu
Sen yetkili.
Dün sendika dahi deðil
dediðimiz Türk Kamu Sen
kamu çalýþanlarý arasýndaki en
büyük sendika durumunda.
KESK yönetimi bundan ders
çýkarmalýdýr.

15-116 Haziran'ýn
bugünkü anlamý

Aradan geçen 26 yýl sonra 1516 Haziran'ýn bugün için de
önemi var: Birleþen iþçiler
yenilmez. Bu birinci ders.
Ýkinci ders ise hareket aþaðýdan yükseldiði takdirde kazanabilir. 15-16 Haziran'da, kamu
çalýþanlarý hareketi de bize
çýplak bir biçimde bunu gösteriyor.
Bugün örgütlenmek isteyen
emekçiler mücadelenin kararlarýný bizzat kendileri almalý,
haklarýný kazanmak için kollarý
sývamalýdýr.
Baþka çözüm yok!

sayý: 254 z sosyalist iþçi z

1 Mart'ýn rövanþý
Ýran mý olacak?
Þenol KARAKAÞ
Geçtiðimiz Nisan ayýnda
Türkiye'ye gelen Bush'un bir
numaralý ismi Condelliza Rice,
Baþbakan Yardýmcýsý Abdullah
Gül'le neler konuþtu? Burjuva
politikasýnýn temel özelliði
kapalý kapýlar altýnda neler
konuþulduðunu halkýn hiçbir
zaman öðrenememesidir ama
Rice ve Gül'ün neler konuþtuðunu tahmin etmek hiç de
zor deðil.
Masaya Ýran'ýn yatýrýldýðýný ve
ABD'nin Ortadoðu'da atacaðý
yeni adýmlara Türkiye'nin tam
desteðini almaya geldiðini
biliyoruz. Hükümet ise acýnacak bir biçimde masaya PKK
kozunu yatýrdý. ABD'nin savaþ
politikalarýna ortak olma isteðini, baþka bir savaþý derinleþtirerek karþýlamaya çalýþtý.
ABD'nin ise Irak'taki çýkarlarý
Türkiye'nin bu isteðini karþýlamasýna izin vermedi. Bush,
Kürt halkýný çok sevdiði için
deðil, Irak'ta en büyük desteði
Kürt yöneticilerden gördüðü
için, Türkiye'nin istekleri Irak'ta
baþýna daha fazla dert açacaðý
için bu taleplere yüz vermedi.
Bugünlerde Recep Tayip
Erdoðan'ýn Bush'tan randevu
almak için ýsrar ettiðini duyuyoruz. Bu ýsrarýn nedeni,
hükümetin ABD politikalarýna
baðlýlýðýný ABD politikalarýnýn
üretildiði yerde bir kez daha
kanýtlamak isteði. Bu isteðin
kanýtlandýðý baþka alanlar da
var. Geçtiðimiz hafta ABD ve
Türkiye yanlarýna baþka
ülkeleri de alarak askeri tatbikat yaptýlar. Tatbikattan önce,
The New York Times gazetesi,
ABD kara, deniz ve hava
kuvvetlerinin Türkiye ile
yapacaðý askeri tatbikatýn
amacýnýn Ýran'a karþý bir kararlýlýk gösterisi olacaðýný öne sürmüþtü. Gazetenin iddialarý
arasýnda, tatbikatýn Ýran'ýn füze
ve nükleer programýný durdurmasýna yönelik olduðu görüþü
de yer alýyordu. Tatbikat sadece
Ýran'ý deðil, Ýran ile ayný yolu
izleyen, yani ABD'nin emir eri
gibi çalýþmak istemeyen tüm
hükümetlere de bir göz daðý
vermeyi hedefliyor.
Bir yanda ABD ile ortak askeri
tatbikat yapýlýr ve baþbakan
Bush'la görüþme isteðini tekrarlarken, ayný anda Türkiye'de
Danýþtay cinayetinin yarattýðý
siyasi sarsýntý ve küresel ekonominin dengesizliklerinden kaynaklanan ekonomik sarsýntý bir
arada yaþandý. Danýþtay
cinayeti ilk 24 saat, siyasal
Ýslamcýlara mal edildi ve milliyetçi-kemalist çevrelerden
"Mollalar Ýran'a" sloganý yüksel-

di. Kýsa sürede cinayeti iþleyenlerin ülkücü-milliyetçi karakteri
ortaya çýktý. Ama cinayet hala
türban sorununa ve siyasal
Ýslam'a baðlanmaya çalýþýlýyor.
Borsa da yaþanan sarsýntý ise
dünya borsalarýnda yaþanan
sarsýntýdan baðýmsýz deðil.
Büyük dünya borsalarý bile
yüzde 10'luk bir deðer kaybý
yaþarken, Türkiye gibi ülkelerde yaþanan kaybýn daha
büyük miktarda olmasý normaldi. Fakat bütün bu kaos
ortamýnda, fýsýltý gazetesi çok
iyi çalýþtý. Hepsinin içinde
"Hem sermaye çevrelerinin
hem de ABD'nin AKP hükümetinin üzerini çizdiði" þeklindeki
fýsýltý, bir yandan Kemalist
cephenin iþini kolaylaþtýrýrken,
diðer yandan da hükümete
ABD ile iyi geçinmesinin, Bush
ve ekibinin güvenini yeniden
kazanmasýnýn yaþamsal
önemde olduðu mesajýný verdi.
Baþbakanýn Bush'tan randevu
üzerine randevu istemesinin
nedeni bu.
Bugün ABD ile iyi geçinmek,
ABD'nin savaþ politikalarýna
körü körüne baðlý olmak
anlamýný taþýyor. Ýran'a yönelik
bir müdahalede ABD'nin yanýnda yer almak anlamýna geliyor.
ABD, Türkiye olmazsa Ýran'a
saldýrma gücünü bulmayacaðý
için AKP hükümetinin Ýran
konusunda Bush'un yanýnda
yer almasý önemli deðil.
Bush'un kendi kamuoyunda

desteði yerlerde sürünüyor.
Bush'a verilen halk desteði
yüzde 30'un altýna düþtü.
Bush'un ABD halkýný ikna
etmesi, yaþanan Irak savaþý
skandallarýnýn üstünü örtmesi,
ABD etrafýnda oluþan savaþ
koalisyonunu geniþletmekten
geçiyor. 1 Mart'ta ABD'nin
yanýnda yer almayan
Türkiye'nin Ýran sorununda
Bush'un ortaðý olmasý, önemli
bir politik mavera olarak
görülmek zorunda.
Üstelik ABD savaþ yöneticileri, savaþýn maliyetini de
düþünmek zorundalar. Baba
Bush'un yakýn çevresinden
isimlerin, (bunlar James Baker,
Lawrence Eagleburger, Brent
Scowcroft, Henry Kissinger,
Zbigniew Brzezinski, Madeline
Albright, Richard Holbrooke
gibi ünlü isimler) George W.
Bush'un savaþ politikalarýna
þüpheyle yaklaþmalarýnýn
nedeni, savaþýn ABD ekonomisine maliyetiyle ilgili. Bu insanlar Irak iþgalinden önce Bush'u
þöyle uyarýyorlardý: "Asýl nokta
þu ki, Irak'a karþý kampanya
yapmak ya da bir strateji belirlemek, bütün bunlar için harcama yapmak ve risk almak
þüphesiz ki, yönümüzü
terörizme karþý savaþ amacýndan, sonucunda ne olacaðý
belirsiz bir döneme doðru
çevirmektir. Daha da kötüsü, þu
anda dünyada Irak'a yapýlacak
saldýrýya karþý çýkan gayri resmi

bir uzlaþma var. Bu duyarlýlýðýn
devam etmesi, Amerika'nýn
hemen hemen her iþi kendi
baþýna yapmasýný gerektirir ki
bu da askeri operasyonlarýn
daha zor ve pahalý bir hale
gelmesi demektir…"
Ýran'a muhtemel bir saldýrýdan
önce ABD kabinesinin Fransa,
Almanya ve Rusya gibi ülkeleri
savaþ koalisyonuna kazanmak
için gösterdiði çabanýn altýnda
yatan güdü bu. ABD savaþýn
maliyetini kendisi açýsýndan
azaltýrken, Fransa ve Almanya
gibi ülkeler bu kez savaþ
ganimetlerinden pay almak
istiyorlar. Bush bir yandan
savaþ gerekçelerinin haklý
olduðu yönünde politik vurgusunu güçlendirmek için bir
yandan da bu süreçten daha az
zararla çýkmak için, etrafýnda
ne kadar çok olursa o kadar
ülkeyi birleþtirmeye çalýþýyor.
1 Mart 2003 gününe hala bu
yüzden kýzýyorlar. Hükümetin
kulaðýný hala bu yüzden çekiyorlar.
Demek ki, hükümete, savaþ
þahinleriyle pazarlýða oturmak,
halk desteðini Danýþtay
cinayetiyle kýyaslanamayacak
kadar hýzlý bir biçimde eritir
uyarýsýný yapmak ve halkýn
büyük çoðunluðunun karþý
olduðu savaþ ve Ýran'a yönelik
saldýrganlýða uygun bir kampanya baþlatmak zorundayýz. Bize
yeni bir 1 Mart gerekiyor.
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Bence baþka
bir dünyada…
TV haberleri daha az yönlendirici
daha çok bilgilendirici olacak.
Örneðin Çernobil kazasý
yaþandýðýnda televizyona çýkýp
'Karadeniz'deki çay ve fýndýk
radyasyondan etkilenmedi. Bakýn
ben ne de güzel içiyor, yiyorum'
diyen bakanlara rastlamayacaðýz.
(Gerçi ölünün arkasýndan konuþmak günahtýr. Bunu diyen bakan
geçen sene kanserden öldü!)
Bakan bunu neden söylüyor?
Çünkü nükleer lobisi nükleer
santrallere karþý bir bilinç oluþturabilecek her türlü geliþmenin gizlenmesini istiyor. Ayrýca o bakan kendi
seçim bölgesindeki çay ve fýndýk
üreticisinin ürünü elinde kalýrsa
hem devlet zararý karþýlamak
zorunda kalýp 'zarara' uðrayacak,
hem de ayný seçmen bir daha kendisine oy vermeyecek.
Oysa sosyalist toplum nükleer
santral gibi halkýn hayatýný hiçe
sayan tehlikeli enerji kaynaklarýna
karþýdýr. Bunun yerine çevreye
zarar vermeyen güneþ ve rüzgâr
gibi doðal enerji kaynaklarýný tercih
eder. Dolayýsýyla da sosyalist
toplumda bakanlar çýkýp radyasyonlu çaylarýný höpürdeterek,
gözümüzün içine baka baka yalan
söyleyemez.
Çay ve fýndýk üretimi ise zaten
kolektif bir üretimin sonucu olacaðý
ve kimsenin deðil herkesin
mülkiyetinde olacaðý için zararýn
karþýlanmasý zarar olarak
görülmeyecek. Aksine halk saðlýðýna yapýlan bir yatýrým olarak bakýlacak buna.
Biz haberleri neden izliyoruz?
Birileri çýkýp çeþitli konularda
spekülasyonlar yaparak bizi istediði tarafa yönlendirsin diye mi?
Yoksa dünyanýn çeþitli yerlerinde
ve yaþadýðýmýz topraklarda neler
oluyor, baþka insanlar, baþka halklar nasýl yaþýyor, ne yiyor ne içiyor,
bunu öðrenmek için mi?
Yaþadýðýmýz sistemde haberleri
verenler birincisinin olmasýný istiyor. Örneðin ana haber bültenlerinde þöyle 'haber'lerle
karþýlaþýyoruz: "Þimdi de dünya
turundayýz sayýn seyirciler.
Muhabirimiz falanca ve kameramanýmýz filanca Tahiti sahillerinden
bildiriyor". Sunucu bunu söyledikten sonra gerçekten Tahiti sahilleri
olup olmadýðýný bile bilmediðimiz
bir deniz kýyýsýnda Zeki Triko'nun
bikinilerini giymiþ, sularda yuvarlanan mankenler geliyor ekrana. Ve
bir ses bize o senenin modasýnýn
iþte bu renkler ve þu modeller
olduðunu 'haber' veriyor. Böylece
biz de Tahiti'nin doðal güzellikleri
ve Tahiti halkýnýn yaþayýþ alýþkanlýklarý hakkýnda bilgi sahibi oluyoruz!
Sosyalist toplumda reklam diye
gereksiz bir harcama ortadan
kalkacaðý için, ana haber bültenlerinde Tahiti sahillerini
izlerken, eskiden balýkçýlýktan
baþka gelir kaynaðý olmayan yoksul Tahiti halkýnýn sosyalizm kurulduktan sonra geliþtirdiði ve
dünyaya armaðan ettiði yeteneklerini göreceðiz. Üzerlerinde
taþýdýklarý etiketlerle kelimenin tam
anlamýyla meta haline getirilmiþ
güzel mankenlerin popolarýný deðil.

Cengiz ALÐAN

KÜLTÜR-S
SANAT
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KÝTAP

FESTÝVAL BARIÞAROCK

Aþaðýdan örgütlenen
karþý festival
Funda Baysal Barýþarock’ýn
dört yýldýr aktivisti. Funda
ile Sosyalist Ýþçi adýna Gül
Dönmez konuþtu.
Barýþarock nasýl baþladý?
Þimdiye kadar ne gibi sloganlarla çýkýldý, politik vurgusu neydi?
2003 yýlýnda Coca Cola
sponsorluðunda yapýlan
Rock'n Coke'a tepki olarak
doðdu Barýþarock. Savaþ
karþýtý hareketin tam da kendini BAK çatýsý altýnda ifade
ettiði dönemde, Barýþarock
inisiyatifi ve BAK birlikte
savaþ karþýtý bir festival
yaptý. Daha sonraki yýllarda
Barýþarock Ýnisiyatifi olarak
yoluna devam etti.
Ýlk sene Dünya Sosyal
Forumu'nun çaðrýsýyla Coca
Cola'nýn Kolombiya'da ve
dünyanýn baþka yerlerindeki
fabrikalarýnda örgütlenmeye
çalýþan sendikalý iþçilere
yönelik saldýrýlarýna tepki
olarak dünya çapýnda
baþlayan Coca Cola boykotu,
savaþ karþýtlýðýna baðlandý.
2003 te yapýlan ilk festivalde
27 Eylül 2003'te Ankara'ya,
BAK'ýn ilk birleþik büyük
yürüyüþüne çaðrý yapýldý.
Eylemin sloganý "Irak'ta
iþgale son! Filistin'e özgürlük"tü.
Ýkinci sene "Evimiz Dünya"
dedik. Savaþ karþýtlýðý ana
vurguydu. Üçüncü sene
kendimizi "Karþý Festival"
olarak tanýmladýk. Savaþa,
iþgale, iþgalciye karþý. Bu
sene de "Karþý Festival"
olarak devam ediyoruz.
Barýþarock'ýn nasýl bir iþleyiþi var, kimler yer alýyor?
Gönüllülük temelinde,
bireylerin katýlýmýyla oluþan,
konsensüs ile yürüyen, birbirini ikna edene kadar
süren tartýþmalarla þekillenen toplantýlar ile bugüne
kadar gelindi. Barýþarock
Ýnisiyatifi içerisinde 13 yaþýnda da 60 yaþýnda da aktivist
var. Öðrenciler, issizler, iþçiler, ayný zamanda sahneye
çýkýp þarkýlarýyla katký koyan
sanatçýlar da var. Bunlarýn
arasýnda bir eþitsizlik yok,
isteyen istediðini tartýþýp
diðerlerini ikna edebilmek
için adým atabiliyor. 13-14
yaþýnda bir aktivistin
söylediði geri kalanlar
tarafýndan kabul edilip
eyleme dönüþebiliyor.
Sahneye kimin çýkacaðýndan
politik vurgusunun ne olacaðýna kadar, kampanya
içerisinde yer alan bireyler
belirliyor. Yapýlan þeyin bir
eylem olduðunun farkýnda
olarak herkes yetenekleri ve
olanaklarý konusunda katkýda bulunuyor.

Becerebildiðimiz kadar
kolektif davranmaya çalýþýyoruz. Bu da aslýnda iþin sihri.
Ýlk bakýþta bir araya
geldiðinde çok bir þey
beceremeyeceði düþünülen
bir topluluk, artýk herkes
tarafýndan bilinen bir festivali hayata geçiriyor. Böyle
bir festival ve kampanya
büyük paralarla bile yapýlmasý kolay olmayan bir þey.
Yapýlabiliyor, çünkü doðru
bir politik zemine sahip,
savaþ karþýtlýðý ve küreselleþme karþýtlýðýndan
besleniyor. Yeni hareketin
gücü ile onbinlerce insan
harekete geçiyor
Zorunlu harcamalarý nasýl
karþýlýyorsunuz?
Sivil toplum kuruluþlarýna,
sendikalara ve bireylere
gidiyoruz. Ýhtiyacýmýz olan
þeyi söylüyoruz, onlardan
karþýlamalarýný talep ediyoruz. Pankartý bir sendika,
rozeti bir oda, afiþleri gönüllü matbaalar hallediyor mesela. Yer kirasý, ses sistemi
ve benzeri gibi þeyleri de alanda satýlan yiyecek ve içeceðin karþýlýðýnda hallediyoruz. Kapýda giriþ ücreti de
alýnmýyor. Alanda yaptýðýmýz
atölyeler için gerekli olan
malzemeleri de aramýzda
topladýðýmýz küçük paralarý
birleþtirerek ya da gönüllülerin saðladýðý malzeme desteðiyle karþýlýyoruz. Sahneye çýkanlar da herhangi bir
þey talep etmiyor zaten. Bu
sayede ortaya Barýþarock
gibi festival çýkýyor.
Kampanyalar alana nasýl
yansýyor?
Geçen sene alanda 58
kurum ve kampanyanýn
standý vardý. Sahneden de
bu kampanyalarýn tanýtýmýný
yaptýk. Festival hazýrlýklarýnýn
en önemli ayaklarýndan biri
de önceden iliþki kurulan
kampanyalarý ziyaret etmek
ve kendi merkezlerine aldýklarý konu etrafýnda
Barýþarock'a hazýrlýk yapmalarýný istemek oluyor.

Örneðin A sendikasý
özelleþtirmelere karþý kampanya yapýyorsa
"özelleþtirmelere karþý
Barýþarock'tayýz" diyen
malzeme çýkarabilse ve
kendi iliþkileri etrafýnda bir
seferberlik yaratabilse, kalabalýk olarak alana gelebilse,
alanda standýný açýp bildirilerini daðýtarak, sahneden
kampanyasýnýn duyurusunu
yaparak var olabilse ne güzel
olur.
Barýþarock alanýna daha
önce herhangi bir kampanyaya veya sivil toplum
kuruluþlarýna bulaþmamýþ
binlerce insan geliyor.
Gelenlerin ortalama yaþý 1719 civarýnda. Böylece kampanyalarý ve gençleri buluþturmak, dert anlatmak mümkün
hale geliyor. Geçen yýl bunun
güzel örneklerini yaþadýk.
DÝSK Nakliyat-Ýþ bünyesinde
örgütlü Coca Cola iþçileri iþe
dönmek için yürüttükleri
kampanyayý ve BAK savaþ
karþýtý kampanyasýný binlerce insana anlatabildi.
Alana gelen AKA (Arama
Kurtarma Araþtýrma) diye bir
topluluk vardý. AKA depreme
karþý oluþturulmuþ bir
örgütlenme. Alanda hem ilkyardým desteði verdiler hem
de onlarca gönüllüyü
bünyelerine dâhil ettiler.
Alana gelen her kampanya
olumlu izlenimlerle döndü
oradan.
Bu seneki vurgu ne? Ne
zaman, nerede yapýlacak?
Beslendiðimiz ve
yüzümüzü döndüðümüz
hareketin talepleri bizim için
belirleyici. Adý üstünde,
Barýþarock savaþ karþýtý bir
festival. ABD'nin Irak iþgalinin son bulmasýný ve yeni bir
müdahalenin gerçekleþmemesini istiyoruz öncelikle. Neo liberal politikalara
IMF'ye, DTÖ'ye DB'na karþý
sürdürülen her türlü kampanyaya destek vermek istiyoruz. Küresel ýsýnmaya karþý,
nükleere karþý, Sinop'ta
yapýlacak olan nükleer

santrale karþý yürütülen
kampanyalarýn elimizden
geldiðince destekçisi olduk.
Festival esnasýnda da bu
devam edecek. Alanda iki
gün içerisinde dilimiz
döndüðünce homofobiye,
milliyetçiliðe, cinsiyetçiliðe,
militarizme, G8'e karþý sesimizi yükseltmeye çalýþacaðýz. Kendini muhalif gören,
savaþla, küreselleþmeyle,
sistemle sorunlu olan herkes
-milliyetçi olmamak kaydýyla- Barýþarock alanýný bir
kürsü olarak kullanabilir.
Geçen sene yaklaþýk 30 bin
kiþi vardý alanda. Türkiye'nin
çeþitli yerlerinden gelmiþ
insanlardý bunlar. Bu sene,
geçtiðimiz günlerde yapýlan
Avrupa Sosyal Forumu'nda
kurulan baðlantýlar yardýmýyla, ülke dýþýndan aktivistler
de olacak. Bu sene daha da
kalabalýk olmayý bekliyoruz.
Daha çok atölye oluþturmaya
çalýþýyoruz. Alanda geçen
zaman daha keyifli hale
gelecek sanýrým. Müzik
konusunda da geçtiðimiz
senelere oranla daha derli
toplu bir sahne performansý
ile karþýlaþacaðýnýzý söylemek yanlýþ olmaz.
26-2
27 Aðustos'ta Mehmet
Akif Ersoy Piknik Alaný'nda
yapýlacak olan festivale
kadar, özellikle Ýstanbul
dýþýndaki aktivistler, olabildiðince çok insaný Ýstanbul'a taþýmanýn yollarýný aramalý. Süren kampanyalar
içerisinde yer almak, kampanya deneyimlerini Barýþarock
alanýna taþýmak önemli.
Alana gelecek olan onbinlerce insanýn hepsi þu an için
birlikte kampanya yaptýðýmýz
insanlar deðil. En temel
sorunumuz bu aslýnda. Bir
yolunu bulup, bu insanlarla
kampanya yapmanýn kanallarýný, zeminlerini yaratmak
gerek. Böyle bir þeyi baþarabilirsek, hem bütün kampanyalar çok daha güçlü sürer,
hem de bir sonraki seneler
için yeni olanaklar ortaya
çýkar.

Stalin:

Mekanizmanýn
yarattýðý adam
Rus devrimcisi Troçki'nin
belki de en hüzünlü kitabý,
Yazýn yayýncýlýk tarafýndan
Türkçeye çevrilere nihayet
okurlarla buluþtu. Kitabýn
hüzünlü olmasýnýn nedeni,
Troçki'nin bu eseri
yazarken, kitabý tamamlamadan eserin konusu olan
kiþinin ajaný tarafýndan
öldürülmüþ olmasý. Troçki
kitaba yazdýðý önsözü de
kitabýn bir dizi bölümünü
de bitiremedi. Çalýþmasýnýn
son þeklini veremedi.
Yine de elimizde çok
önemli bir çalýþma var. Çalýþmanýn önemi, stalinist geleneðin anlattýðý yalanlarýn,
Troçki tarafýndan teker teker çürütülmesinde yatmýyor. Bu geleneðin anlattýðý
yalanlar zaten 1989-1991
yýllarýnda Doðu Bloku ve
Sovyetler Birliði'nin çöküþüyle gizlenemez hale gelmiþti. Sovyetler Birliði'nin
çökmesiyle birlikte açýða
çýkan ekonomik, siyasi ve
kültürel çürümüþlük, stalinizmin de çöküþ belgesi
olarak görülmeli.
Troçki'nin kitabýnýn
önemi, tarihsel olanla
kiþisel olanýn, konu hakkýndaki sübjektif yargýlarýnýn
etkisi altýnda kalmaksýzýn
çok baþarýlý bir dengeyle
anlatýlmasýnda. Çocukluðundan baþlayarak,
Rusya'da, Gürcistan'da ve
Rusya'ya baðýmlý hale getirilmiþ bölgelerdeki toplumsal geliþmeye baðlý olarak,
kitlesel mücadelenin,
sosyalist hareketin geliþimi
içinde Stalin'in geliþimi,
kiþisel özellikleri, tutkularý
tanýklýklara ve belgelere
dayanýlarak aktarýlýyor.
Troçki, Stalin'in iktidara el
koyma sürecini þöyle
anlatýyor: "O, kiþisel nitelikleri sayesinde deðil, nesnel
bir mekanizmadan yararlanarak iktidarýn sahibi
olmuþtur. Bu mekanizmayý
yaratmýþ olan kendisi
deðildir; bu mekanizma,
onu yaratmýþtýr; gücü ve
otoritesiyle bu mekanizma,
uzun soluklu kahramanca
bir mücadelenin, bizzat
düþünce üreticisi olan
Bolþevik Parti'nin ürünüydü, kendi baþýný yemeden
önce, düþüncenin
taþýyýcýsýydý. Stalin bu

mekanizmanýn baþýna
geçtiði gün, onun
düþünceyle göbek baðýný
kesmiþ ve bu mekanizma,
anlamýný yitirmiþtir."
Aslýnda mekanizmanýn
baþýna geçtiðinde Bolþevik
parti sadece anlamýný
yitirmekle kalmadý.
Bambaþka bir partiye
dönüþtü. Parti devlet haline
geldi. Bunlar sadece
Stalin'in becerisiyle olmadý.
Bolþevik Parti 1917'de
gerçekleþen Ekim devrimi'ne önderlik yapmýþtý.
Devrim, bir iþçi devrimi,
parti, tartýþan, canlý bir iþçi
partisiydi. Bolþevik Parti
üyeleri, Marksist fikirlere
baðlý, bu fikirleri Rusya'nýn
somut sorunlarýna, ezilenlerin dünya devriminin
ihtiyaçlarýna yanýt vererek
geliþtirmeye çalýþan
aktivistlerdi. 1917 yýlýnda
Rus devriminin yalnýz
kalmasý, tek ülkede sosyalizmin mümkün olmamasý,
tek ülkede sýkýþýp kalmýþ
olan devrimi yapan iþçilerin
büyük çoðunluðunun iç
savaþta ölmesi, hem
Bolþevik Parti'yi hem de
devrimi deforme etmeye
baþladý. Devrimin yýktýðý
Çarlýk bürokrasisi ve Çarlýk
ordusunun yöneticileri,
Bolþevik Parti'yi devrimci
bir örgüt olmaktan çýkartýp,
bir aygýta çevirdiler.
Rusya'da 1920'lerin baþýndan itibaren, bürokrasinin
geliþimiyle iþçi sýnýfý ve
köylülüðün gerilemesi biçiminde yaþanan sýnýf
mücadelesinde Stalin,
bürokrasiyi tercih ederek,
sadece Marks'ýn, Engels'in
ve Lenin'in mücadele ve
geleneðine ihanet etmekle
kalmadý. Sadece iþçi
sýnýfýnýn dünya devriminin
teorisi olan marksizmden
kopmakla kalmadý. Ayrýca
bu sürece çok kanlý bir
biçimde müdahale eden,
Bolþevik Parti'nin tüm
devrimci geleneðini yok
eden, kadýnlara, ezilen uluslara, cinsel özgürlüklere ve
iþçi örgütlenmesi ve haklarýna saldýran bir sürecin
de yöneticiliðini yaptý.
Stalin
Leon Troçki, Yazýn Yayýncýlýk,
Mart 2006
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Biyo yakýt:

Çözüm mü, yeni sorun mu?
sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Sadýk BÝRÝNCÝ
Petrolün fiyatý 70 dolara çýkmýþken
bio yakýtlar enerji sorunu için bir
çözüm mü ve ayný zamanda da iklim
deðiþimini azaltabilirler mi? Georhe
Bush’dan AB’ye kadar dünyanýn
dört bir yanýnda hükümetler böyle
düþünüyor görünüyorlar ve biyo
yakýtlara desatek veriyorlar.
Bugünlerde dünyanýn her yerinde
milyonlarca dönüm araziye mýsýr,
soya, hurma aðacý gibi bitkiler ekiliyor. Ne var ki bu bölgelerden gelen
haberler bu adýmlarýn iklim deðiþimini daha da kötü etkileyeceði
yönünde.
Bütün biyo yakýtlar içinde en
önemlileri Güney Doðuý Asya’dan
gelen hurma aðacý ve Breziya’dan
gelen þewker kamýþý. Bunlar rekabet
gücü en yüksek olanlar.
Sadece düþük ücretli emekle
üretilmiþ olmalarýndan dolayý deðil
fakat ayný zamanda diðer biyo yakýt
veren ürünlere göre dönüm baþýna
daha fazla enerji ürettikleri için rekabet güçleri fazla.
Ancak, hurma aðacý ekim alanlarý
Borneo’daki aðaç kesimleri ile birlikte daha þimdiden karbon dioksit
salýnýmý açýsýndan bir sorun oluþturmaya baþladýlar. Bir kaç yýl içinde bu
daha da büyük bir sorun haline gelecek.
Bir grup bilimci 1997-98’de
Borneo’da hurma aðacý artýklarýnýn
yakýlmasýnýn tüm küresel fosil
yakýtýndan çýkan karbon dioksitin
yüzde 40’ýna ulaþtýklarýný tesbit ettiler.
1990’larýn ortasýnda Endonezya diktatörü Suharto milyonlarca dönüm
arazinin Mega Pirinç Projesi için
hazýrlanmasý emrini verdi.
Çevrecilerin ve yerel Dayak
halkýnýn protestolarý diktatör tarafýndan vahþice bastýrýldý.
Bu projenin sonucu olarak antik
yaðmur ormanlarý yok oldu ve yerlerine hurma aðacý ekim alanlarý
ortaya çýktý. Hurma aðacý ekim alanlarýnýn sahipleri yaðmur ormanlarýný
yakarak yok ediyorlardý.
O günden bu yana yaðmur ormanlarý sistemli bir biçimde yakýlarak
yok ediliyorlar.
Birçok bilimci bu yangýnlarýn son
yýllardaki karbon dioksit salýnýmýndaki artýþýn baþlýca nedeni olduðunu
savunuyorlar. Öte yandan yaðmur

SON SÖZ
Marksizm 2006’da çok verimli
tartýþmalar yaþandý. 30 yeni yoldaþ
DSÝP’e katýldýlar. DSÝP onlarla daha
da güçlendi. Böylece bir süredir
baþlayan yeni üye kazanma olgusu
giderek bir kampanyaya dönüþme
eðilimine girdi.
Þimdi önümüzde üç önemli kampanya var: Birincisi Küresel BAK’ýn
“Ýran Irak Olmasýn” kampanyasý.
Bu kampanyayý tabandan en yaygýn
ve en güçlü bir biçimde inþa etmeliyiz. Yüzlerce toplantý ile Eylül sonundaki yürüyüþe hazýrlanacaðýz.
Ýkinci kampanya Genel Saðlýk
Sigortasý yasasýna karþý. Bu kampanyaya diðerlerinde olduðu gibi biz bu
yasayý durdurabiliriz diyerek giriyoruz. GSS’ye hayýr kampanyasý
Ýzmir’d ebaþarýlý bir biçimde sürüyor

Aþaðýdan
sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi
sýnýfýnýn üretim araçlarýna
kolektif olarak el koyup üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil,
devrim

ormanlarýnýn ortadan kalkmasýnýn
ileride daha ileride daha hýzlý bir
küresel ýsýnmaya neden olacaðýný
söylüyorlar.
Önümüzdeki 10-15 yýlda Borneo
ormanlarýndaki karbon dioksit
duman olacak ve iklim deðiþiminin
istikrara kavuþmasý tam bir hayal
haline gelecek.
Bütün bunlardan sonra yaðmur
ormanlarýnýn üzerinde yükseldiði
alanlarýn yeniden suyla dolmasýný
saðlamak mümkün ve bu yapýlabildiði takdirde belki de Kyoto anlaþmasýnýn sonuçlarýndan 3-4 defa daha
etkili olacak. Ne var ki böyle birþey
yapmak için ne yeterli mali kaynak
var ne de politik isteklilik.
Tam tersine Endonezya ve Malezya
daha fazla yaðmur ormanýný daha
fazla hurma aðacý ekebilmek için
yakýyor.
Öyle görünüyor ki hurma aðaçlarý
gelecekteki en büyük biodizel kaynaðýný oluþturacaklar.
Benzer bir felaket Amazon’da da
yaþanýyor. Baþkan Lula Brezilya’nýn
dünyanýn en büyük soyadan üretilecek olan biodizel üreticisi olacaðýný
açýkladý. Amozonlar Endonezyadan
daha fazla karbon dioksit ihtiva ediy-

ve þimdi Ýstanbul’da da ciddi adýmlar
atýlmaya baþlandý. Küresel Eylem
Grubu GSS’ye hayýr kampanyasýný
sürdürecek.
Üçüncü kampanya ise Aðustos
sonunda yapýlacak Barýþarock. BAK,
KEG ve Sosyalist Ýþçi Barýþarock’a en
güçlü biçimde katýlmalý. Her yerde
Barýþarock’a katýlýmý arttýmak için
çaba sarfetmeliyiz. Ama bu örgütlü
bir katýlým olmalý.
Bütün bunlarla hareketi inþa edeceðiz. Bir de DSÝP’in inþasý görevimiz
var.
DSÝP’in inþasý hareketin inþasý ile
çeliþmez tam tersine örtüþür. Üye
kazanýmýný bir kampanya ya
çevirmeliyiz. Son dönemlerde üye
kazanmanýn mümkün olduðunu
Türkiye’nin her yanýnda gördük.
Þimdi bunu hýzlandýrmalýyýz hem de
çok hýzlandýrmalýyýz.
Güçlü bir DSÝP kampanyalarýn da
güçlü olmasýnýngarantisidir.

or. Amazonlarýn karbonunun serbest
kalmasý büyükolasýlýkla küresel ýsýnmayý bütünüyle kontrolden çýkaracak.
Bu durumda Avrupa Birliði nasýl
oluyor da biyoyakýtýn karbon dioksit
salýnýmýný azaltacaðýný iddia edebiliyor? Basit. Yaðmur ormanlarýnýn
yakýlmasý ile ortaya çýkan salýným
Endonezya, Malezya ve Brezilya’ya
ait. Avrupa Birliði’nde ise karbon
dioksit salýnýmý yok!
Bu arada bioyakýtýn bazý olumlu
yanlarý da var.
Ormancýlýktan, tarýmdan ve evlerdeden ortaya çýkan milyonlarca ton
organic artýk çok deðerli bir yakýt
haline gelebilir
Malawi gibi yoksul ülkeler kendi
bioyakýtlarýný artýk kendileri üretebilecekler. Bu yoksul ülkelerin yaðmur ormanlarý yok ve bu ülkelerin
ihtiyacý olan enerji biyoyakýttan
tamamlanmýþ olacak.
Doðayý bu denli yoðun olarak
tahrip ederek üretilen bioyakýt açýk
ki küresel ýsýnmanýn önemli nedenlerinden birisi ve eðer kontrollü bir
geliþme yaþanmazsa gelecek açýsýndan çok büyük bir felaketin hazýrlayýcýlarýndan birisi olacak.

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen
farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam
bir sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý

aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin iþçileri ile karþý karþýya gelmesine neden olan her þeye
karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini
desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir
ki, sosyalizm tek bir ülkede
izole olarak yaþayamaz.
Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve
Küba sosyalist deðil, devlet
kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi
devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmelidir. Böylesi bir
parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki
çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý
olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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Paran kadar saðlýk

Mezarda emeklilik
yasasýný durdurabiliriz

Üç yýldýr yasa taslaðý
halinde bekleyen
Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý
Yasasý çeþitli pazarlýklar sonucunda çýktý.
2005 yýlýnda ÝMF'ye
verilen niyet mektubunda hükümetin
verdiði söz doðrultusunda ortaya çýkan
yasa önceden baþlayan
saðlýk hizmetlerinde
özelleþtirmenin son
halkasýný, saðlýk
hizmetlerinin
tamamýnýn piyasaya
teslim edilmesi anlamýna geliyor. Yasa
kamuoyunda çok parlatýldý. Ancak biraz
kazýyýnca altýnda göreceðiniz þey:
Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn garantisidir"
olacaktýr.
Bununla ilgili ilk
adým saðlýk hizmetlerinin esnekleþtirilmesi ve taþeronlaþtýrýlmasýyla atýldý. Türk
Tabipler Birliðinin 2003
tarihli araþtýrmasýna
göre; 2003 yýlýnda
kamuda tüm yataklý
tedavi kurumlarýnda
temizlik hizmetlerinin
%95'i, mutfak yemek
hizmetlerinin %95'i,
çamaþýr hizmetlerinin
%62'si, bakým-onarým
hizmetlerinin %28'si,
telefon, tahsilât, güvenlik, otopark vb hizmetlerin çeþitli oranlarda
taþeronlar yoluyla
özelleþtiði belirtilmektedir. Ýkici adým ise
SSK hastanelerinin

devlet hastanesine
aktarýlmasý ve kamunun özel saðlýk kuruluþlarýndan saðlýk
hizmeti saðlýk hizmeti
satýn almasýnýn yolunun açýlmasý. Hastane
kapýlarýnda kuyruklarýn sona ereceðini dillendiren hükümet,
kuyruklarý iki katýna
çýkardý. Tabi paranýz
varsa, mesela basit bir
sünizit baþlangýcýnda
100 YTL gibi katký payý
sunarak bu hizmeti,
Saðlýk Bakanlýðý'na ait
hastanelerde nitelik
açýsýndan ayný olsa da
otelcilik hizmetleri için
ödeyebilirsiniz.

Aile hekimliði
iþletmeleri

Saðlýk hizmetleri
sadece primli
sistemden
karþýlanacak
Yasayla beraber
hastalar müþteri, hastaneler iþletme, kamu
çalýþanlarý sözleþmeli
personel, saðlýk ocaklarýnýn yerini ise aile
hekimliði alacak.
Saðlýk hizmetleri
sadece primli sistemden karþýlanacak.
Saðlýk hizmetleri alabilmek için 30 gün
prim ödemek zorundasýnýz. Ayrýca ayakta
tedavi için 2 YTL katký
payý alýnacak. Bu miktarý Maliye Bakanlýðý
her yýl arttýrabilecek.
Bunun dýþýnda ortez ve
protez bedelleri için de
katký payý alýnacak.
Nüfusunun %2030'unun açlýk, %6070'inin yoksulluk

sýnýrýnda yaþadýðý bir
ülkede saðlýk hizmetini
paralý hale getirmek,
ekmek, peynir gibi
ihtiyaçlar yanýnda
saðlýk üçüncü, beþinci
sýrada yerini alýr ki. Bu
durum çok ciddi halk
saðlýðý sorunlarýna ve
ölümlere yol açar. Son
on yýlda Doðu Avrupa
ve Latin Amerika
ülkelerinde 9.5 milyon
insan tedavi edilebilecek hastalýklardan
özelleþtirme nedeniyle
hayatýný kaybetti.
Bugün Dünyada
saðlýk hizmetlerinin
finansmaný için 3.5 trilyon dolar ayrýlýyor.

Bunun 1.6 milyon trilyonu ABD'de. ABD en
fazla saðlýk pazarýna
sahip olan ülke. Özel
saðlýk sigortalarý
aracýlýðýyla finanse
edilmekte piyasadaki
saðlýk kuruluþlarýndan
hizmet almakta. Bunun
karþýlýðýnda kiþi baþýna
4500 dolar saðlýk harcamasý yapmakta.
Buna raðmen
ABD'de 35 milyon
kiþinin hiçbir saðlýk
güvencesi yok.
Almanya'da kiþi baþýna
düþen saðlýk harcamasý
3000 USD, Türkiye de
ise bu rakam 170-200
USD.

Saðlýkta özelleþtirmenin birinci halkasýný
oluþturan aile hekimliði, birinci basamak
tedavi hizmetleri ve
koruyucu hekimlik
hizmetleri veren saðlýk
ocaklarýnýn yerini alacak. Bu durumda
saðlýk ocaklarýnýn
koruyucu hekimlik
hizmetlerini kapsayan
þehir sularýnýn tahlili,
anne -bebek ölümlerinin azaltýlmasý,
bulaþýcý hastalýklara
karþý aþýlama gibi halk
saðlýðýný yakýndan
ilgilendiren hizmetler
verilmeyecek. Birkaç ay
öncesinde yaþanan kuþ
gribi salgýnýnda
hükümetin ne kadar
çaresiz kaldýðýnýn
özelleþtirme politikalarýyla yakýndan
ilgisi var. Aile hekimliði kiþiye özel tedavi
hizmetleri vermek
amacýyla kuruldu.
Hastalýðý tedavi etmek,
hastalýðý korumaktan
çok daha pahalý ve
riskli. Aile hekimliði
uygulamasýyla saðlýk
personeli sözleþmeli
hale geliyor. Ýþ güvenliði yok. Ýkincisi
giderek artan sayýdaki
hekim nedeniyle hekim
ve diðer saðlýk personeli arasýnda iþsizlik
artacak. Çalýþma
süresin üst sýnýrýnýn
belirsiz hale gelmesi,
uzun süre angarya
hizmet sunulmasý

anlamýna gelmekte.

Artýk emeklilik bir
hayal
Sosyal güvenlikte
yasa deðiþikliðiyle
emeklilik kademeli
olarak 68 yaþa çýktý.
Prim ödeme gün sayýsý
7000 günden 9000 güne
çýkarýldý. Emeklik
aylýðý yerini, yaþlýlýk
aylýðýna býraktý.
Yaþlýlýk aylýðý gelirlerinde %33'lük bir
düþüþ olacak.

Yasalar
deðiþtirilebilir,
geri aldýrýlabilir,
ya da uygulatýlmaz
Her þeyden önce
"yasa çýktý, yapýlacak
bir þey yok"
dememeliyiz. Yasa
Ocak 2007'den itibaren
yürürlüðe girecek.
Ayrýca asýl patýrtý
yasanýn uygulama aþamasýnda çýkacak.
Saðlýk ocaklarýmýzý,
hastanelerimizi geri
almak, her an ulaþýlabilir, ücretsiz saðlýk
hakkýný kazanmak, bu
yasayý da geldiði yere
göndermek mümkün.
Fransa'daki öðrencilerle iþçiler birlikte yürüttüðü kitlesel mücadele
sonunda yasayý geri
aldýrmayý baþardýlar.
Biz de aþaðýdan, birleþik ve kitlesel bir
mücadeleyle yasayý
hükümete iade edebiliriz. Dolayýsýyla aðlaþmayý býrakmalý
harekete geçmeliyiz.
Daha kazanýlacak bir
dünya var.

